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نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  فلوم ] / ] نیلقث ثیدح  رد  (ع ) يدهم ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 1380 ، ] مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص [ 158  : ] يرهاظ تاصخشم 

مالسلا 110) هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب   : ) تسورف

لایر 16000-08-7428-964 کباش : 

لایر  6000 1380 ؛ مود : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  155 ؛]  - 158  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ریسفت دقن و  نیلقث -- )  ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 

ثیداحا .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

حرش نیلقث .)  ) صاخ ثیداحا  هدوزفا :  هسانش 

1380 8 فلا BP145/ث70422 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

م 24058-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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زیئاپ 1388  موس ، پاچ / تبون 

تفرعم جنگ  پاچ / یفارگوتیل و 

يدیرف سابع  ارآ / هحفص 

ناموت  2000 اهب /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش /  نابایخ  / تیودهم یصصخت  زکرم  مق : . 1

7737160 سکاف : /  7737801 نفلت :  / 37135 - 119 پ.ص :

15655-355 پ.ص :  / 88981389 سکاف :  / 88980999 نفلت : جع / ) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : . 2

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imammahdi-s.com

ISBN: 964-7428-08-1 
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_م ْکیدیَأ یف  نآرق  _ لا لآلا و  مکی     ْنیَلقثلا ف_ ُتکرت  دَق  َو 

اقرَتْفَی َْنل  ضوَحلا  دورُو  یلا  _ا  قِفَّتَی نَأ  فی  _ طَللا ینأ  _ بنأ

: مراذگ یم  ياج  رب  سیفن  زیچ  ود  دوخ  زا  سپ 

، تسامش ناتسد  رد  ود  ره  نیا  و  نآرق ؛ متیب و  لها 

، دنمه اب  ود  نیا  هک  تخاس  مهاگآ  فیطل  يادخ 

.دنوش یمن  ادج  مه  زا  زگره  ضوح  رد  ناتدورو  ات  و 

«_ ص771 ج1 ، راونالا ، تاقبع  یلیجع ، همالع  دئاصق  زا  _»

ص:8
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راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یساسا نوناق  هک  نآرق ، ادخ  مالک  تسخن  دراد ، دوجو  یساسا  یلـصا و  عبنم  ود  نآ  عورف  لوصا و  كرد  مالـسا و  تخانـش  يارب 
.تسا مالسا  ینابم  تفایرد  یلصا  عبنم  ود  نیا  .دشاب  یم  نآرق  نیبم  رسفم و  حراش و  هک  ثیدح ، تنس و  يرگید  .تسا و  مالسا 

دنچ طسوت  ناشیا  روتـسد  هب  ربمایپ و  نامز  رد  .تسا و  هدش  لزان  یحو  هتـشرف  طسوت  ربمایپ  رب  جیردت  هب  هک  تسادـخ  مالک  نآرق 
.تسین يرییغت  فیرحت و  نآ  رد  و  تسا ، هدش  يروآ  عمج  هتشون و  باحصا  زا  نت 

عامجا هب  .تسا  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  تسا  يریرقت  رادرک و  راتفگ ، ییاور ؛ حالطـصا  رد  میدـق و  دـض  ياـنعم  هب  تغل  رد  ثیدـح 
يا هیآ  اهنآ  هرابرد  نآرق  رد  هک  یماکحا  طابنتـسا  رد  ادـخ و  باتک  نایب  رد  اهقف  .تسا  ماکحا  لوصا  زا  مود  لصا  ثیدـح  اـملع ،

ای و  تسا ، نآرق  نیبم  ای  ثیدح  ور  نیا  زا  .دننک  یم  هعجارم  ثیدح  هب  تسا ، هدشن  دراو 

ص:9
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(1) .تسا هدرکن  نایب  ار  نآ  راکشآ  روط  هب  نآرق  هک  دنک  یم  تابثا  ار  یماکحا  ای  و  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دکؤم 

نَع ّالا  قِْطنَی  ال  : » اریز .تاجن  يراگتـسر و  تیادـه ، لماع  و  تسا ، تجح  نآرق  حیرـص  هب  ربمایپ  تاریرقت  لاعفا و  لاوقا ، نیاربانب ،
یهارمگ زا  ار  یمدآ  تسا و  قح  هک  ار  ییاهزیچ  زج  و  دـیوگ ، یمن  ینخـس  یحو  زا  زج  ربمایپ  ؛(2)  تباثلا ّقَحلا  ّاِلا  ُّرُِقی  یْحَو و ال 

«. دنک یمن  ریرقت  دهد ، یم  تاجن 

: تسا نینچ  نآرق  يرواد  وا ، زا  تعاطا  ربمایپ و  نخس  هرابرد 

تسردان و ياه  شیارگ  سفن و  ياوه  ساسا  رب  هدوهیب و   ) اوه يور  زا  ربمایپ )  ) ؛(3) یَحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا ، ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو   »
«. تسا هدش  یحو  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  راتفگ  دیوگ ، یمن  نخس  یهلا ) ریغ 

«. تسا هدرک  تعاطا  دنوادخ  زا  انامه  دنک ، يوریپ  لوسر  زا  هک  ره  ؛(4)  َهّللا َعاَطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَّم   »

«. یبای یم  ار  تسرد  هار  و  دیوش ، یم  تیاده  دینک ، تعاطا  ربمایپ  زا  رگا  ؛(5)  اوُدَتْهَت ُهوُعیُِطت  نِإَو   »

ص:10

.8 ص 9 - یلع ،) دمحم  یسوم  قیلعت  قیقحت و   ) ثیدحلا ملع  هیمیت ، نبا  - 1

.8 ص 9 - یلع ،) دمحم  یسوم  قیلعت  قیقحت و   ) ثیدحلا ملع  هیمیت ، نبا  - 2
.4-3 (: 53  ) مجن - 3

.80 (: 4  ) ءاسن - 4
.54 (: 24  ) رون - 5
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رب ار  ربمایپ  ياه  ییامنهار  روتـسد و  هک  یناـسک  ؛(1)  ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُهَبیُِـصی  ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِـصت  نَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاَُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْـحَْیلَف   »
ای يا  هنتف  ار  نانآ  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  دنـسرتب  دننک ، یم  تفلاخم  دهاوخ ، یم  دیوگ و  یم  ترـضح  نآ  هچنآ  اب  و  دـنبات ، یمن 

«. دریگارف یکاندرد  باذع 

، دهد یم  صیـصخت  ار  نآ  ماع  دنک ، یم  دیقم  ار  نآ  تاعالطا  دزاس ، یم  نشور  هدش ، حرطم  لامجا  هب  نآرق  رد  ار  هچنآ  ثیدـح 
تعیرش و لوصا  حراش  ناوت  یم  ار  ثیدح  ور  نیا  زا  .دهد  یم  حیضوت  ار  نآ  تالکشم  و  دیوگ ، یم  زاب  لیـصفت  هب  ار  نآ  ماکحا 

(2) .تسناد نآرق 

یناسک دننام ، یمن  مورحم  تداعـس  یتسار و  زا  راگزور  ياه  ینوگرگد  رد  دـنیوجب  تیادـه  ثیداحا ، ناشخرد  وترپ  زا  هک  نانآ 
َقالخَال ٍموق  ُيأر  باتکلا  یلَع  راصتقالا  ِکلذ  َو   » .دنبای یم  تسد  هزیکاپ  كرابم و  یتایح  هب  دننز ، گنچ  یساسا  لصا  نیا  هب  هک 

 _ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  هب  دننک و  هدنـسب  نآ  هب  دننادب و  یفاک  يرادنید  يارب  ار  باتک  اهنت  هک  ینامدرم  مهل ؛
ياهاعدا دراد ، او  اجبان  تالیوات  هب  ار  نانآ  راک ، نیا  اسب  هچ  دـنرادن .» نید  زا  تسرد  هرهب  دنـشاب ، اـنتعا  یب  لاـعفا و _ …  لاوقا ،

ملاس و قطنم  زا  و  دنزادرپب ، یلئاسم  حرط  هب  راوتـسا ) هدننک و  عناق   ) لیلد یب  دنتفا ، ورف  یناسفن  ياهاوه  رد  دنزاس ، حرطم  ار  لطاب 
تسا رطاخ  نادب  نیا  .دنوش  رود  حیحص 

ص:11

.63 (: 24  ) رون - 1
ص 12. ثیدحلا ، ملع  - 2
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زج يزیچ  قــح  زا  سپ  ؛(2) و  ُلَالَّضلا َّالِإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب  اَذاَـمَف   » (1) .تسا قح  نآرق  حیرـص  صن  ساـسا  رب  ربماـیپ  رادرک  راـتفر و  هک 
«. تسین یهارمگ 

، نسح حیحـص ، روهـشم ، رتاوتم ، ثیدـح  دـسر : یم  مسق  هب 82  اهنآ  زا  یـضعب  .تسا  هدـش  رکذ  يداـیز  تامیـسقت  ثیدـح  يارب 
(3) خسان و … قفتم ، برطضم ، كورتم ، فورعم ، رکنم ، ذاش ، عوطقم ، فوقوم ، دنسم ، عوفرم ، لسرم ، فیعض ،

: دنا هدرک  میسقت  مسق  هس  هب  ار  ثیدح  یلک ، میسقت  کی  رد 

ثیدح تساراد ، ار  لوبق  تافـص  نیرتالاب  هک  یثیدح  دودرم ، ای  تسا و  لوبقم  ای  ثیدـح  اریز  .فیعـض  . 3 نسح ؛ . 2 حیحص ؛ . 1
.تسا فیعض  دودرم  ثیدح  دراد و  ار  اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  نسح  ثیدح  .دوش  یم  هدیمان  حیحص 

هب اهنآ  دادعت  و  دننک ، لقن  ار  نآ  یهورگ  هک  تسا  نآ  رتاوتم  .دوش  یم  میـسقت  رتاوتم  ربخ  دحاو و  ربخ  هب  ثیدـح  رگید ، هاگن  رد 
ربخ هچنآ  رد  و  دوش ، یفن  نانآ  زا  غورد  ربخ  لقن  ياه  هزیگنا  .ددرگ  لاحم  بذک  رب  اهنآ  قافتا  يداع  روط  هب  هک  دشاب  يا  هزادنا 

و تسا ، ملع  بجوم  يربخ  نینچ  .دشابن  اور  ههبش  ییوگ و  هدیشوپ  دنهد  یم 

ص:12

ص 24. ثیدحلا ، ملع  - 1
.32 (: 10  ) سنوی - 2

ص 81. ثیدحلا ، ملع  - 3
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(2) .دیاین دیدپ  نآ  رودص  هب  یعطق  ملع  و  دسرن ، رتاوت  دح  هب  هک  تسا  نآ  دحاو  ربخ   (1) .دبای یم  نیقی  نآ  قدص  هب  ناسنا 

هب هاگ  و  دوش ، یم  لصاح  ناربخم  ترثک  زا  هاگ  ملع  .دشاب و  روآ  ملع  هک  تسا  يربخ  ره  رتاوتم  زا  دوصقم  دـیوگ : یم  هیمیت  نبا 
عومجم زا  هک  درادرب  رد  ار  ینئارق  يربخ  هاگ  .دیآ و  یم  دـیدپ  دـنطباض ) دنتـسه ، نیدـتم   ) دـنراد نایوار  هک  ییاه  یگژیو  رطاخ 

(4) .تسین ربتعم  ددع  رتاوت  رد  ور ) نیا  زا   ) (3) دیآ ، یم  تسد  هب  ملع  اهنآ 

دزن دـنا ، هدرک  لمع  نآ  بجوم  هب  ای  تسا و  هدیـسر  ناـنآ  قیدـصت  هب  و  دـنا ، هتفریذـپ  ثیدـح  همئا  هک  ار  يربخ  دـیوگ : یم  يو 
ار يربخ  نینچ  یخرب  یلو  .تسا  يونعم  رتاوتم  راـبخا  نیا  .تسا و  ملع  دـیفم  ناـملاع ) لـسن  ردـنا  لـسن   ) فلـس فلخ و  ریهاـمج 

(5) .دننک یم  میسقت  دحاو  ربخ  روهشم و  رتاوتم ، هب  ار  ربخ  و  دنمان ، یم  ضیفتسم  روهشم و 

ثیدح تفگ  ناوت  یم  دراد ، رابتعا  هس  ره  دـحاو ، و  ضیفتـسم ، رتاوتم ، ربخ  هک  نیا  ثیدـح و  هرابرد  هاتوک  هراشا  نیا  هب  هجوت  اب 
: اریز تسا ، ربتعم  رایسب  ثیداحا  زا  نیلقث 

ص:13

ص 16. هیاورلا ، ملع  یف  هیافکلا  - 1

ص 16. هیاورلا ، ملع  یف  هیافکلا  - 2
.115 صص 16 - ثیدحلا ، ملع  - 3

ص 118. ثیدحلا ، ملع  - 4

ص 116. ثیدحلا ، ملع  - 5
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نیا  (1) .تشاد دیدرت  ناوت  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نآ  رودـص  رد  و  تسا ، رتاوتم  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدـح  . 1
نآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  .دنا و  هدرک  تیاور  نوگانوگ  قرط  هب  باحصا  زا  رفن  ار 34  ثیدح 
نرق ات  يرجه  مود  هدـس  زا  دـنا ، هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  تنـس  لها  گرزب  ناثدـحم  دادـعت  (2) و(3)  .تسا هدـش  روآدای  ار 
لاس يافوتم  ینارـسیق ،) نبا   ) یـسدقم رهاط  نب  دمحم  ظفاح  دننام  ناگرزب  زا  یـضعب   (4) .دسر یم  نت  هب 187  يرجه  مهدراـهچ 

(5) و(6) .تسا هتشاگن  لقتسم  يا  هلاسر  هنیمز  نیا  رد  يرجه   507

: هدش هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک   (7) .تسا حیحص  ثیداحا  زا  یطویس  رجح و  نبا  مکاح ، نوچ  یناسک  حیرـصت  هب  نیلقث  ثیدح  . 2
نآ دنس  هلسلس  رد  هک  تسا  نآ  حیحص  ثیدح  ؛(8)  هّیفَخ هّلع  الو  ٍذوذش  ِالب  نیِطباض  لودُِعب  هُدنس  َلَّصتا  ام  حیحصلا  »

ص:14

.575 صص 7 و 82 - ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
.10 3 ص 11 - ج 4 - راونالا ، تاقبع  - 2

ار نیلقث  ثیدح  تدوم ، هیآ  ریسفت  زا  سپ  فرشلا  يوذ  ولسرلا  ءابرقا  بحب  فرغلا  ءاقترا  بالجتسا  باتک  رد  يواخـس  همالع  - 3
.575 ص 83 - ، 1 ج2 - راونالا ، تاقبع  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  .تسا  هدرک  لقن  فلتخم  قیرط  زا 

صص 9-15. ، 1 ج 2 - راونالا ، تاقبع  - 4
.12 صص 45 - زین ج 5-6 ، 361 و  صص 62 - ، 1 ج 2 - راونالا ، تاقبع  - 5

«. نیلقثلا مکیف  كرات  ینا  ثیدح  قرط  : » تسا نینچ  ینارسیق  نبا  هلاسر  ناونع  - 6
.يدنس هاگیاج  ثحب  باتک ، نتم  هب  ك.ر  - 7

ص 22. بلاطملا ، ینسا  - 8
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و درادن ، دوجو  ثیدح  دنس  رد  ذاش  درف  دنهد ، یم  لاقتنا  دننک و  یم  طبـض  ار  ربخ  یتسرد  هب  هک  یناسک  دراد ، رارق  لداع  نایوار 
«. دور یمن  نآ  رد  هدیشوپ  یناهنپ و  تلع  لامتحا 

زا دـشابن  رتاوتم  نیلقث  ثیدـح  ضرف  هب  نیارباـنب  .دـناد  یم  حیحـص  ثیدـح  ماـسقا  زا  ار  رتاوتم  ثیدـح  هیمیت  نبا  نوـچ  یناـگرزب 
.دوش یم  هتسناد  ربتعم  حیحص و  ثیداحا 

: دنا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  گرزب  ناملاع  نآ  هرابرد  هک  تسا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  نیلقث  ثیدح  . 3

: دسیون یم  هیمیت  نبا   

نیحیحـصلا نوتم  رثکَا  اذهل  و  رتاوتم ، هنا  مهُریغ  فرعَی  مل  نا  ثیدحلاب و  ملعلا  لهأ  نع  ظفللا  ُرتاوتم  نیحیحـصلا  نوتم  نم  ریثکف  »
يراخب و حیحـص  رد  هک  یثیداحا  زا  يرایـسب  ؛(1)  هلاق ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنا  ًاعیطق  ًاملع  ثیدـحلا  ُءاـملع  ملعَی  اـمم 

نییقی ثیدح  ناملاع  ورنیا  زا  .دننادن و  رتاوتم  ار  اهنآ  نارگید  دنچ  ره  تسا ، یظفل  رتاوتم  ثیدـح  ناملاع  دزن  تسا ، هدـمآ  ملـسم 
«. تسا هدش  رداص  ربمایپ  زا  باتک  ود  نیا  تایاور  رتشیب  هک  دنراد 

: دیوگ یم  حالص  نبا   

، هتّحصب ٌعوطقم  وهف  امهدحا  وا  هایورام  ّنا  »

ص:15

.103 صص 4 - ثیدحلا ، ملع  - 1
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یعطق ملع  تسا و  یعطق  نآ  تحـص  دنک ، تیاور  ود  نیا  زا  یکی  ای  ملـسم و  يراخب و  ار  هچنآ   (1) ؛...  هیف لصاح  یعطقلا  ُملعلاو 
«. دوش یم  لصاح  نآ  تحص  هب 

: دسیون یم  رجح  نبا   

نیرت حیحص  ملـسم ) يراخب و  حیحـص   ) هک دراد  دوجو  يراوتـسا  عامجا  ؛(2)  هب دّتَُعی  نَم  عامجِِاب  نآرقلا  َدـعب  ُبتکلا  ّحـصأ  امه  »
«. تسا نآرق  زا  دعب  اه  باتک 

: دیوگ یم  يروباشین  یلعوبا  ظفاح   

دیدپ ثیدح ، ملع  رد  ملسم  باتک  زا  رت  حیحص  نامسآ  ریز  رد  ؛(3)  ثیدحلا ملع  یف  ملسم  باتک  نِم  ّحَصَأ  ءامسلا  میدأ  تَْحت  ام  »
«. تسا هدماین 

: دسیون یم  شباتک  رد  دوخ  ملسم   

درگ باتک  نیا  رد  دنراد ، عامجا  نآ  رب  ءاملع  تسا و  حیحـص  ار  هچنآ  ؛(4)  ءاملُعلا هیلع  َعَمجَأ  ّحص و  ام  باتکلا  اذه  یف  ُتدروأ  »
«. مدروآ

ص:16

ص 278. ثیدحلا ، نع  عافد  وأ  هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  - 1
 (. هقرحملا قعاوص  زا  لقن  هب   ) ص 869 ، 5 ج 6 - راونالا ، تاقبع  - 2

.163 ، 159 ص 156 ، ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 3
ص 163. ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 4
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یم رودـص  هب  ملع  هدافا  و  تسا ، ناملاع  شریذـپ  دروم  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  دـشاب ، داحآ  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدـح  ضرف  هب  . 4
.دنک

یعفاشلا کلام و  هفینح و  یبأ  باحـصَا  نِم  املعلا ، ِروهمُج  دنع  َملعلا  بجُوی  لوبقلاب  یّقلتملا  دحاولا  ُربخ  و  : » دراگن یم  هیمیت  نبا   
روهمج دزن  دوش ، یم  هتسناد  لوبقم  هک  يدحاو  ربخ  ؛(1)  ...كروف نبا  ینیئارفسالاک و  يرعشالا  باحصا  رثکا  لوق  وه  و  دمحا ، و 

باحـصا رتشیب  رظن  .دنناد  یم  روآ  ملع  ار  نآ  دمحا  و  یعفاش ، کلام ، هفینحوبا ، باحـصا  دننام  یناسک  .تسا  ملع  بجوم  ناملاع 
«. تسا نیمه  زین  كروف  نبا  ینییارفسا و  دننام : يرعشا 

مزال نآ  هب  مامتها  مه  زاب  دـیآ ، باسح  هب  نسح »  » ثیداحا زا  نیلقث  ثیدـح  و  دوش ، هتـشاگنا  هدـیدان  تشذـگ  هچنآ  رگا  زین  و  . 5
ذاـش زین  و  دوـشن ، مهتم  بذـک  هب  یـسک  نآ  ناـیوار  ناـیم  رد  هک  تسا  یتـیاور  نسح ، ثیدـح  يذـمرت ، حالطـصا  رد  اریز  تسا ؛

يذمرت باتک  ؛(3)  نسحلا ثیدحلا  هفرعم  یف  لصا  يذـمرتلا  باتک  و  : » دـیوگ یم  ریثک  نبا   (2) .دشابن حیحص  ثیداحا  اب  فلاخم 
«. تسا لصا  نسح  ثیدح  تخانش  رد 

(4) .تسا هدمآ  يذمرت  حیحص  رد  نیلقث  ثیدح  هک  تسادیپ 

: دنا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  نسح  ثیدح  هرابرد  نارخأتم  زا  یضعب 

ص:17

ص 104. ثیدحلا ، ملع  - 1

ص 101. ثیدحلا ، ملع  - 2

ص 101. ثیدحلا ، ملع  - 3
ص 308. ج 2 ، حیحص ، يذمرت ، یسیع  وبا  - 4
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فعض نآ  رد  هک  تسا  یثیدح  نسح ، ثیدح  هب ؛ لمعلل  ُحَلْـصَی  و  نسحلا ، ثیدحلاوه  لمتحم ، بیرق  ٌفعـض  هیف  يذلا  ُثیدحلا  »
«. دوش لمع  نآ  هب  دراد  تیحالص  و  دراد ، دوجو  یلامتحا 

هدافتـسا یهلا  باتک  زا  نآ  نومـضم  تسا و  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  نیلقث  ثیدـح  یـساسا  ظافلا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  نینچمه  . 6
زا یخرب  رد  اریز  .تسا  هدرکن  یفازگ  ياعدا  دروآ ، باسح  هب  ضوح »  » ثیداـحا زا  ار  ثیدـح  نیا  یـسک  رگا  زین  (1) و  .دوش یم 
.داد دوجو   (2)« ضوحلا َّیَلَع  ادِرَی  یتح  اقرَتْفَی  َْنلَو   » هلمج اهنآ  زا  يرایـسب  رد  .تسا و  هدـمآ  ضوح  فصو  نآ  زاغآ  رد  اـه  لـقن 

رد ار  رتاوتم  ربخ  هک  یناـسک  یتـح  و  ، (4) دراد يوـنعم  (3) و  یظفل رتاوت  ثیدـح ، ناـملاع  دزن  ضوح ، ثیداـحا  هک  تسا  نشور 
ار نیلقث  ثیدـح  نومـضم  رودـص و  يوحن  هب  همه  دـهاوش ، نیا   (5) .دـنا هتـسناد  انثتـسم  ار  ضوح  ثیداحا  دـنا ، هدرک  یفن  تنس 

.دراد یم  رذح  رب  نآ  هب  یهجوت  یب  زا  ار  یمدآ  و  دیازفا ، یم  نآ  رابتعا  رب  دنک و  یم  تیوقت 

ص:18

ییایوگ نومـضم  و  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  و … هللا » لبحب  اومـصتعاو   » هلمج رثوک ،» «، » تیبلا لها  «، » کسمتـسا «، » نالقث  » هژاو - 1
.دوش یم  نشور  رتشیب  اهیگژیو  نیا  باتک  نتم  رد  .دراد  ثیدح  نیا  هرابرد 

ص 75. هقرحملا ، قعاوص  - 2
ص 280. هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضا  - 3

.71 صص 2 - ثیدحلا ، ملع  - 4
ص 119. ثیدحلا ، ملع  - 5
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ثیدـح نیا  زا  نخـس  هلاسر  نیا  رد  نونکا  .تسا و  یعطق  ملـسم و  ثیداـحا  زا  نیلقث ، ثیدـح  هک  ددرگ  یم  نشور  بیترت  نیا  هب 
.دیآ یم  باسح  هب  یهلا  میلاعت  نید و  همه  هراصع  هک  ربمایپ ، زا  هدنام  اج  هب  هیامنارگ  زیچ  ود  يوبن و  تنس  رد  تسا ،

كرد نآ و  هب  لمع  ادـخ و  باتک  تخانـش  ود ، نیا  وترپ  رد  یبای  تیادـه  و  ترتع ، نآرق و  هب  کـسمت  تسا ، کـسمت  رد  نخس 
.یناسنا ياه  هعماج  ماوق  اقب و  یمدآ و  تداعس  تاجن و  رد  ترتع  باتک و  يروحم  شقن  ترتع و  تمظع 

و دروآ ، یم  رب  ار  شا  یلـصا  ياـهزاین  و  دـشخب ، یم  ماوق  وا  هب  دزاـس و  یم  مهارف  یمدآ  يارب  ار  تسرد  یگدـنز  هچنآ  نآرق  رد 
یم یلاعت  نآ  ندومیپ  اب  ناملـسم  هک  یمیقتـسم  طارـص  .تسا  هدمآ  دـناسر ؛ یم  لامک  هب  ار  وا  و  دزاس ، یم  هدـنز  ار  ناسنا  ترطف 

یماجرف ایند و  رد  ناماسب  یگدنز  هک  ییاه  شزرا  ناسنا ، و  یتسه ، تقلخ  هنیمز  رد  باتک  نیا  .تسا  هدش  هدنایامن  نآرق  رد  دبای ،
تیعقاو قیاقح و  دـهد ، یم  تسرد  تهج  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  هب  هک  یماکحا  لوصا و  دراد ، هارمه  هب  ار  ترخآ  رد  کـین 

.دماجنا یم  ناهج  ود  ره  رد  ناسنا  تداعس  هب  نآ  هب  لمع  و  دنایامن ، یم  ار  اه 

، تسا هدـناوخارف  نآ  هب  کسمت  هب  ار  نامدرم  ربمایپ  و  تسا ، هدـش  هدـیمان  ربکا  لـقث  ربماـیپ  نخـس  رد  تیادـه ، ملع و  باـتک  نیا 
هچنانچ

ص:19

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


لقن ربمایپ  زا  رباج  ملسم  حیحـص  رد  .دندرگن  ادج  نآ  زا  دننز و  گنچ  نآرق  هب  هک  هدش  هتـساوخ  نامدرم  زا  زین  ثیداحا  رگید  رد 
: دنک یم 

نایم رد  نم  انامه  ؛(1)  نولئاق متنأ  امف  یّنع  نولوئسم  متنا  و  هللا ، باتک  هب ، ُمتْمَـصَتْعا  نِا  هدعب  اّولِـضَت  َنل  ام  مکیف  ُتکرت  دق  ّینأ  «و 
هرابرد امـش  .تسا و  نآرق )  ) ادخ باتک  نآ  .دیوشن و  هارمگ  زگره  دینز ، گنچ  نآ  هب  رگا  هک  مراذگ ، یم  ياج  رب  ار  يزیچ  امش 

.»؟ دیشاب هدرک  یهاتوک  نآرق  نم و  هب  تبسن  رگا   ) تفگ دیهاوخ  هچ  سپ  دیوش ، یم  یسرپزاب  ما  هداهن  ياج  رب  هچنآ  نم و 

.تسادخ و ناسنا و  نیب  طبار  هک  تسا  هدرک  یفرعم  ینامـسیر  دننام  ار  نآرق  ، (2) رگید ناوارف  ثیداحا  نیلقث و  ثیدح  رد  ربمایپ 
.یهلا نایاپ  یب  ملاوع  تیاهن و  یب  يوس  هب  تکرح  يارب  راومه  هار 

یم توعد  هدش ، هدیمان  رغـصا  لقث  هک  رگید ، هیامنارگ  ءیـش  کی  زا  يوریپ  تخانـش و  هب  ار  مدرم  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  نینچمه 
تازایتما اه و  یگژیو  هک  تسانعم  نادـب  نیا  .دوش و  یم  هتـسناد  نآرق  ياتمه  هلزنم  هب  و  تسا ، نآرق  لدِـع  هک  یـسیفن  زیچ  .دـنک 
يرایـسب رگنایب  نآرق  نوچمه  .تسا و  دوجوم  دـناد ، یم  دوخ  ترتع  تیب و  لها  ار  نآ  ربمایپ  هک  سیفن ، لِقث  نیا  رد  ادـخ ، باتک 

قیاقح و اهزیچ و  زا 

ص:20

ص 116. نینوکلا ، دیس  مالک  نم  نیحیحصلا  بختنم  - 1
ص 35. ثیدحلا ، ملع  ص 174 ؛ ج1 ، دیاوفلا ، عبنم  دیاوزلا و  عمجم  ك.ر : - 2
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.دروآ یم  یهابت  یهارمگ و  نآ  زا  تلفغ  و  دهد ، یم  تاجن  ار  ناسنا  نآ  هب  کسمت  .تسا و  لوصا 

زا ربـخ  .دـنا  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  تنـس  ناثدـحم  ناـملاع و  هچناـنچ  .درادرب و  رد  ار  یمهم  زوـمآ و  سرد  تاـکن  نیلقث  ثیدـح 
.دهد یم  تمایق  زور  ات  ترتع ، نآرق و  يریذپان  تسسگ 

: دسیون یم  ثیدح  حیضوت  رد  يوانم  همالع 

رثوکلا يأ  ضوحلا » َّیَلَع  ادری  یتح   » نیمز التم  اّرمتـسی  يأ  هرتعلا ، باتکلا و  يا  اقرتفی » نل   » امّهنَأ ین  َرَبْخَا  فیطللا  ّنا  هیاور  یف  «و 
نیمأوتک امهنأب  ٌحیرـصت  لب  ٌحـیولت  مکیف ، كرات  ّینا  ًالوأ  هلوق  عم  اذـه  یف  و  ِْهیَعَبْـصَأب ، َراشَأ  و  نیتاهک »  » هیاور یف  داز  .همایقلا  موی 

هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  ؛(1)  نیدلا یف  امهب  كاسِمتْـسا  مهِـسُْفنَا و  یلع  امهَّقَح  راثیا  و  امهتلماعُم ، نسُِحب  َهّتمأ  یّـصَو  َو  امهَفَّلَخ ،
نیا ات  دراد  همادا  مزالت  نیا  و  دنمه ، هارمه  ترتع  نآرق و  هک  داد  ربخ  ارم  فیطل  يادـخ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دننام تفگ : داهن و  مه  رانک  ار  دوخ  تشگنا  ود  ربمایپ  هک  هدش  هفاضا  یتیاور  رد  .دنیآ  دراو  نم  رب  تمایق  رد  رثوک  ضوح  رد  هک 

حیرـصت هکلب  دراد  هراشا  مراذـگ ، یم  ياـج  رب  هیاـمنارگ  زیچ  ود  نم  دـیامرف  یم  هک  نآ  ردـص  زین  تیاور و  زا  هلمج  نیا  .ود  نیا 
نایم رد  مه ، اب  مزالم  تروص  هب  ار  ترتع  نآرق و  ربمایپ  هک  نیا  هب  تسا 

ص:21

ص 19. ج3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
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نیا هب  نید  رد  و  دنرادب ، مدقم  ناشدوخ  رب  و  دـننک ، راتفر  یکین  هب  ود  نیا  اب  هک  هدرک  شرافـس  نامدرم  هب  .تسا و  هتـشاذگ  تما 
«. دننز گنچ  ود 

لها گرزب  ناملاع  و  دراد ، دوجو  تیب  لـها  زا  يدرف  یمالـسا  تما  زا  یلـسن  ره  رد  یناـمز و  ره  رد  ثیدـح ، نیا  ساـسا  رب  زین  و 
.دنا هدرک  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  تنس 

: دراگن یم  يوانم 

، هعاسلا ِمایق  یلا  نمز  ِّلک  یف  هرهاطلا  ِهرتعلا  و  تیبلا ، لهأ  نم  هب  کُّسمتلل  ًالهأ  ُنوکی  نَم  َدوجو  مهِفی  رَبَخلا  اذـه  فیرـشلا : لاـق  »
ُلهأ َبَهَذ  اُوبَهذاـف  .ضْرِـألا  ِلـهِأل  ًاـنامأ  اوناـک  کلذـِلَف  کلذـک  باـتکلا  نأ  اـمک  هب  کـسمتلا  یلا  روکذـملا  ُّثَحلا  َهَّجوَتَی  یّتَح 
يارب تیلها  هک  ترتـع ، تیب و  لـها  زا  يدرف  هک  دـنامهف  یم  نیلقث ) ثیدـح   ) ربـخ نـیا  دـیوگ : يدوهمـس )  ) فیرـش ؛(1)  ضرألا

لها هب  کسمت  هب  ربمایپ  ناوخارف  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  نینچ  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .دراد  دوجو  تمایق  نامز  ات  دراد  کمست 
دنورب نایم  زا  هک  هاگ  نآ  و  دنیاقب ، ینمیا و  ببـس  نیمز  نانکاس  يارب  تیب  لها  هک  تسور  نیا  زا  .دبای و  یمن  تسرد  يانعم  تیب 

«. دنوش یم  دوبان  نیمز  لها  دنامن ) نیمز  رد  ترتع  زا  يدرف  (و 

: دسیون یم  زین  رجح  نبا 

کّسمتِلل مهنم  ٌلهأتسم  عاطِْقنا  مَدَع  یلا  ٌهراِشا  تیبلا  ِلهِأب  کّسَمَتلا  یلع  ِّثحلا  ِثیداحأ  یف  «و 

ص:22

ص 20. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
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.دـننز گنچ  ترتع  ناماد  هب  دـنوش و  کسمتم  تیب  لها  هب  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  نامدرم  هک  یثیداـحا  رد  ؛(1)  ...همایقلا ِموَی  یلا  هب 
«. تسا دوجوم  تمایق  زور  ات  دراد  کسمت  يارب  یگتسیاش  هک  نانآ  زا  يدرف  هراومه  هک  نیا  هب  تسا  هراشا 

همالع زین  .دـنا و  هدرک  وگزاـب  زین   (4) یمرهج ، نیدـلا  لامک   (3) يدابآ ، تلود  نیدـلا  باهـش   (2) یلیجع هماّلع  ار  نومـضم  نیا 
دوخ ياه  باـتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  ار   (7)« نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمس  نیدلارون  نخس   (6) نامز ، نسح  يولوم  (5) و  یناقرز ،

.دزاس یم  نادنچ  ود  ار  بلطم  يراوتسا  همه  نیا  .دنا و  هدروآ 

وگزاب فلتخم  ياه  تبسانم  هب  ار  نآ  اهراب  و  دهد ، یم  ار  ربخ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  اج  نآ  زا  و 
فلخت زگره  هک  تسا  یتیعقاو  و  دراد ، تیاکح  راوتـسا  یتقیقح  زا  ترتع  نآرق و  يریذپان  ییادج  هک  ددرگ  یم  نشور  دنک ، یم 

ٌهَقَْدنَز و وهف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ِهَِفلاُخم  یلع  َّدَر  ٍلوق  ُّلک  ٍملع و  ُّلک   » .دریذپ و یمن 

ص:23

ص 90. هقرحملا ، قعاوص  - 1
 (. لآملا هریخذ  زا  لقن  هب   ) ص 67 ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 2
 (. ادعسلا هیاده  زا  لقن  هب   ) ص 66 ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 3
 (. هعطاق نیهارب  زا  لقن  هب   ) ص 66 ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 4

 (. هیندلا بهاوم  حرش  زا  لقن  هب  ، ) ص 67 ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 5
 (. نسحتسم لوق  زا  لقن  هب   ) 67 صص 8 - ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 6

ص 66. ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 7
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«. تسا تنطیش  ینید و  یب  دماجنیب ، ربمایپ  هتفگ  اب  تفلاخم  هب  هک  ینخس  ملع و  ره  ؛(1)  هَنَْطیَش

نیلقث ثیدـح  تمظع  هک  تسا  نیا  یلـصا  هزیگنا  .دزادرپ  یم  هیامنارگ  ثیدـح  نیا  تاکن  زا  یخرب  نییبت  هب  رـضاح  باتک  نونکا 
رد اهراب و  ربمایپ  ارچ  هک  تسا  مهم  یـساسا و  یـسب  لاؤس  نیا  یتسار  هب  .دبای  همادا  هراب  نیا  رد  رتشیب  ياه  یـسررب  دوش و  نایامن 

يوریپ رادم  رئاد  ار  تکاله  تاجن و  و  دنک ، یم  توعد  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  هب  ار  نامدرم  رگید  راب  دـیکأت ، اب  تلحر  ماگنه 
.دناد یم  اهنآ  زا  یباترب  يور  ای  و  ود ، نیا  زا 

تایح ار  مالـسا  راب  رگد  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  نامزلارخآ  دوعوم  نآرق ، ياتمه  رغـصا و  لقث  هک  دزاـس  یم  نشور  باـتک  نیا 
نییآ هب  ار  ناگمه  دنارتسگ ، یم  ناهج  رد  ار  دحاو  نید  دزادنا ، یم  رب  ار  هقرفت  دنک ، یم  لمع  ربمایپ  تنس  باتک و  هب  دشخب ، یم 
ملاع تادوجوم  همه  نیمز و  اه و  نامـسآ  لـها  هک  دراد  یم  اـپ  رب  ار  یتموکح  .دـناوخ و  یم  ارف  هللا » لـبح   » هب ماـصتعا  دـیحوت و 

.دزاس یم  داد  لدع و  زا  هدنکآ  تسا ، هتشگ  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  ار  نیمز  و  دندرگ ، یم  دونشخ 

زا ربمایپ و  لسن  زا  تما و  نیا  زا  يدرم  هداد ، تراشب  ار  وا  ندمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هکراگزور  هناگی  نیا 
هب ناناملسم  هک  هدرک  دیکات  ثیدح  نیا  رد  ربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  ترضح  نآ  ترتع  تیب و  لها 

ص:24

 (. ءادعسلا هیاده  زا  لقن  هب   ) ص 568 ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
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.دنیوج هار  شیاه  تیاده  هرتسگ  رد  و  دنزرو ، تبحم  وا  هب  دنیآ ، درگ  شفارطا  رد  دندرگن ، ادج  وا  زا  دننز ، گنچ  شنماد 

: تسا هتفگ  يدهم  نامزلارخآ و  لئاسم  هنیمز  رد  يرایسب  لئاسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، يدهم لامج  تروص و  زا 

، اوشیپ نآ  تافص  قالخا و  تریس ، زا 

، شمرک دوجو و  ملع  زا 

، وا تواضق  يرواد و  یگنوگچ  زا 

، دیآ یم  دیدپ  يدهم  تموکح  نامز  رد  هک  یتاحالصا  زا 

، دننک یم  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  زا 

، دراذگ یم  زامن  يدهم  رس  تشپ  و  دیآ ، یم  دورف  نامسآ  زا  هک  یسیع  زا 

، يوامس تایآ  ینامسآ و  يادن  زا 

، دهد یم  خر  يدهم  روهظ  زا  شیپ  هک  یتامالع  اه و  هنتف  اه و  بوشآ  زا 

، اهنآ ياه  یگژیو  ترضح و  نآ  نارای  روهظ و  لحم  زا 

، دنناسر یم  يرای  ار  يدهم  هکئالم  هک  نیا  زا 

، دیآ یم  دیدپ  وا  مایق  ياه  هنیمز  هنوگچ  هک  نیا  زا 

، دریگ یم  ارف  ار  ناهج  يدهم  روهظ  ماگنه  هک  یتاکرب  زا 

، يدهم تلزنم  فرش و  زا 

، وا تفالخ  تدم  زا 

و…

ص:25
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، دسر یم  باتک  هب 50  کیدزن  اهنآ  دادعت  دنا و  هتشون  يدهم  هرابرد  تنس  لها  ناملاع  هک  یصاخ  ياه  باتک  رد  همه  لئاسم  نیا 
.تساهنآ زا  ییاه  هنومن  يدرولا » برشملا  «، » ناهربلا «، » رردلا دقع  «، » يدرولا ُفرع   » .تسا هدمآ 

زا يا  هتخیهرف  یناـمز  ره  رد  هک  نیا  و  دـهد ، یم  ربـخ  نآرق  زا  نآ  يریذـپان  تسـسگ  ترتـع و  یهارمه  زا  نیلقث  ثیدـح  يراـب ؛
رد ود  نیا  یساسا  شقن  و  ترتع ، نآرق و  تلزنم  یگرزب  هب  هاتوک  تسا  يا  هراشا  زین  باتک  نیا  دراد و  دوجو  ربمایپ  كاپ  نادناخ 
دنچ ره  .دراد  راوتـسا  يا  هنیـشیپ  ربمایپ  تنـس  رد  و  تسا ، يدـهم  نامه  هک  ترتع ، زا  نشور  یقادـصم  يروآدای  .یمدآ و  تاـیح 
ياه ییامنهار  و  دنرگن ، یم  یتایح  هلأسم  نیا  هب  نوگژاو  يا  هشیدنا  اب  و  دنزرو ؛ یم  رارصا  نآ  یفن  رب  نایامن  رکفنشور  زا  یخرب 

، دنرادن ار  تنس  نید و  لصا  یفن  تماهـش  هک  اج  نآ  زا  .دنیوج  یم  دوخ  ینهذ  ياهزادرپ  تخاس و  رد  ار  زاس  تداعـس  تسرد و 
اهنآ یناسفن  ياه  شیارگ  هب  تسا و  یلک  لوصا  ار  هچنآ  دنشوک ، یم  ینیدریغ  یگدنز  ییادز و  تنـس  رد  هنایذوم  ياه  تراهم  اب 
هطلس و  دننیب ، یمن  دوخ  هنایوج  تذل  لایما  اب  راگزاس  و  دیآ ، یم  خلت  ناشقاذم  هب  هک  ار  هچنآ  دنریگ و  یم  رب  دناسر ، یمن  بیسآ 

ات دنزاس  وسمه  دوخ  اب  ار  نارادنید  ات  دـننآ  رب  .دـننک و  یم  اوران  تاهیجوت  دزاس ، یم  دودـحم  ار  ناشیاه  يرگ  زواجت  اه و  یبلط 
رت هدرتسگ  رتشیب و  یناوهش  ياه  هتساوخ  نیمأت  ياه  هنیمز  ینید  یب  ياضف  رد 

ص:26
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هتساوخ ياتـسار  رد  و  دننام ، زاب  یمالـسا  ققحت  لباق  ینیع و  لاح  نیع  رد  نامرآ و  هنیدم  هشیدنا  زا  نایمدآ  و  دیآ ، مهارف  ناشیارب 
.دنشوکن ناسنا  هدش  شومارف  قح و  هب  ياه 

، ینید ياه  تیاده  لوصا و  وترپ  رد  ناهج  ناشخرد  نشور و  هدـنیآ  هب  نادـقتعم  ناهوژپ و  شناد  هجوت  دروم  باتک  نیا  هک  دـیما 
، يدهم تسد  هب  یمالـسا  هلـضاف  هنیدم  ققحت  ترتع و  زا  يدرف  ندمآ  اب  دشخردب و  اه  لد  رد  ترتع  نآرق و  تمظع  دریگ و  رارق 

.ددرگ مکاح  یتیگ  رسارس  رب  مالسا  راب  رگید  .دسرب و  دوخ  قح  هب  ياه  هتساوخ  هب  یمدآ 

هار دناوخ و  یم  ارف  ود  نیا  يوس  هب  ار  همه  دزاس و  یم  حرطم  ار  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  نشور  دـنلب و  يدایرف  اب  نیلقث  ثیدـح 
ربمایپ نامرف  .دـناد و  یم  ترتع  نآرق و  تیادـه  وترپ  رد  ناسنا ، ياه  يرگزواجت  هنامز و  ياه  تملظ  رد  ار  يراگتـسر  تیادـه و 

یم هک  يدـح  ات  مدـناوخ ، ارف  يزیچ  هب  ار  امـش  هاـگ  ره  ؛(1)  متعطتـسا ام  هنم  اوتأف  ءیـشب  مکترما  اذاـف  : » دـیوگ یم  دوخ  هک  تسا 
(«. دیدنب راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن   ) .دیهد ماجنا  ار  نآ  دیناوت 

اهاوران اه و  یکاپان  زا  .دنناشوپب  لمع  هماج  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  هرابرد  ربمایپ  توعد  هب  ناوت  دـح  رد  هک  تسا  ناناملـسم  رب 
هنیمز ندمآ  مهارف  يارب  دنیوج و  تیاده  یهلا  تیاده  زا  دننک ، هیکزت  ار  دوخ 

ص:27

ص 223. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
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ار هچنآ  .دنشوکب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  تسد  هب  مالـسا  ددجم  يایحا 
نینط اج  همه  يدـهم  نآ  يادـن  ات  دـنرب ، رـس  هب  شاب  هدامآ  تلاح  رد  .دـنهد و  ماجنا  ناـمزلارخآ  حلـصم  روهظ  يارب  تسا  هتـسیاب 

یمدرمان اه ، جنر  .دسر و  ارف  تسا ، نآرق  مالسا و  رگایحا  ناناملسم و  شخب  تّزع  هک  ترضح  نآ  هوکشرپ  راگزور  دوش و  نکفا 
شا هتسیاب  هاگیاج  رد  ار  یـسک  ره  يزیچ و  ره  یقیقح  حلـصم  نآ  .دبای و  نایاپ  ناهج  نامولظم  ياه  یتمرح  یب  اه و  دوبمک  اه و 

.دزادنارب ار  ناهاوخ  هدایز  نایوگروز و  ناتسدربز و  اه ، توغاط  همه  .دهد و  رارق 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

ص:28
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تنس لها  بتک  رد  نیلقث  ثیدح  نتم  لوا : شخب 

هراشا

ص:29

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک رد  اه  نرق  لوط  رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  تنـس  لها  ناـگرزب  (1) و  دنا هدرک  لقن  باحـصا  زا  رفن  دودح 34  ار  نیلقث  ثیدـح 
مک و اب  ظاـفلا ، رد  یکدـنا  رییغت  اـب  نوگاـنوگ ، ناـیوار  هلیـسو  هب  ثیدـح  نیا   (2) .دـسر یم  رفن  هب 187  دـنا ، هدروآ  دوـخ  ياـه 

هجوت ثیدح  نیا  هب  ار  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاه  تیعقوم  اه و  تبـسانم  .تسا و  هدش  وگزاب  ییاهدایز 
(4) .دمان یم  ترتع ) نآرق و   ) هب کسمت  ثیدح  ار  نآ  قعاوص ، باتک  رد  رجح  نبا   (3) .تسا فلتخم  هداد ،

ننس ، (10) لامعلا ُزنک  ، (9) دیمح نب  دبع  دنـسم  ، (8) لبنح نب  دمحا  دنـسم  ، (7) كردتسُم ، (6) يذمرت حیحص  ، (5) ملسم حیحص 
ننس ، (11) یمراد

ص:30

.575 صص 83 - زین ج 1-2، 10 و  صص 11 - ، 3 ج 4 - راونالا ، تاقبع  - 1
.15 صص 824 - ، 1 ج2 - راونالا ، تاقبع  - 2

ص 665 و ج 4-3 ص 11. ، 1 ج2 - راونالا ، تاقبع  - 3
ص 75. هقرحملا ، قعاوص  - 4

ج 5. ملسم ، حیحص  - 5
ص 308. ج 2 ، يذمرت ، حیحص  - 6

صص 109 و 148. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 7
صص 14 و 17 و 26 و 59. ج3 ، ص 366 و ج5 ص 181 ، ج4 ، دنسم ، - 8

ص 102. ج7 ، دنسم ، دیمح ، نب  دبع  - 9
صص 172-76. ج1 ، لامعلا ، لزنک  - 10

ص 431. ج2 ، ننس ، یمراد ، مارهب  نبا  - 11
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،(6) لوصـألل عماـجلا  جاــحتلا  ، (5) روـثنملارد ریــسفت  ، (4) ریثـک نـبا  ریــسفت  ، (3) ریدـــقلا ضیف  ، (2) لوصـالا عماــج  ، (1) یقهیب
دنـسملا ، (12) دادـغب خـیرات  ، (11) يربـکلا تاـقبط  ، (10) هقرحملا قــعاوص  ، (9) هباـغلا دـسا  ، (8) ءاـیلوالا هـیلح  ، (7) صئاصخلا

زا یخرب  رد  .دنا  هدروآ  ار  نیلقث  ثیدح  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  ییاه  هنومن  ، (15) دئاوزلا عمجم  ، (14) ریغصلا عماج  ، (13) عماجلا
(16) .تسا هدش  هداد  حرش  نآ  داعبا  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رایسب  ثیدح  اه ، باتک  نیا 

ص:31

ص 148. ج2 ، یقهیب ، ننس  - 1
ص187. ج1 ، لوصالا ، عماج  - 2

صص 20-19 و ج2 ص217. ج3 ، ریدقلا ، ضیف  - 3
ص 114. ج9 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 4

ص 285. ج2 ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  - 5
ص 348. ج3 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 6

ص21. صئاصخلا ، یئاسن ، - 7
ص 64. زین ج 9 ، ص 355 و  ج1 ، ءایلوالا ، هیلح  - 8

ص 12. ج2 ، هباغلا ، دسا  - 9
صص 75 و 89. هقرحملا ، قعاوصلا  - 10

ص 194. ج2 ، يربکلا ، تاقبط  - 11
.442 صص 43 - ج8 ، دادغب ، خیرات  - 12

ص 551. ج5 ، عماجلا ، دنسملا  - 13

ص 402. ج1 ، ریغصلا ، عماجلا  - 14
ص 363. زین ج10 ، 162 و  صص 64 - ج9 ، دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 15

رد دروآ ، یم  ریغـصلا  عماج  ياج  ود  رد  ظافلا  رد  یکدـنا  رییغت  اب  یطویـس  هک  ار  ثیدـح  نیا  يوانم  همـالع  هنومن ، ناونع  هب  - 16
زین رجح  نبا  . 19 صص 20 –  ص 217 و ج3 ، ج2 ، ریدقلا ، ضیف  هب ؛ دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  .دهد  یم  حرش  ریدقلا  ضیف 

ظافلا و کیاکی  ادعـسلا ، هیاده  رد  يدابآ  تلود  نیدلا  باهـش  .تسا و  هتخادرپ  ثیدـح  نیا  حرـش  هب  ص90  قعاوص ، باـتک  رد 
.دهد یم  حیضوت  ار  ثیدح  نیا  ياه  هلمج 
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: تسا نینچ  ثیدح  نیا  نتم  زا  ییاه  هنومن 

ُلِْقثلا امهیف ؛ ینوُِفلَْخت  فیک  اورُْظنَاَف  ْنیَلَقَّثلا  نع  ّیَلَع  نوُدَِرت  نیح  مُکِلئاس  ّینأف  ...سانلااهّیَا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 1
ّیلع ادری  یّتح  اـقِرتْفَی  َْنل  اـمّهنا  ریبَخلا  ُفیطللا  ینأَّبَن  ْدَـق  ّهنأـف  یتیب ، لـهأ  یترتع  ...اّولِـضَت و  ـال  هب  اوکِـسمتساف  ..هللا  ُباـتک  ربکـألا 

هرابرد هک  دیرگنب  کین  سپ  مسرپ ؛ یم  امش  زا  سیفن  زیچ  ود  زا  دییآ ، نم  دزن  زیخاتـسر  رد  هک  هاگ  نآ  نامدرم ! يا  ؛(1)  ضوحلا
لقث و   ) دـیوشن هارمگ  دـینز ، گنچ  نآ  هب  رگا  هک  تسادـخ ، باتک  رت  گرزب  ياهبنارگ  لـقث و  دـینک ، یم  هچ  نم  زا  سپ  ود  نیا 

تاقیم و  ) ضوح رد  ات  دنوشن ، ادج  مه  زا  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  ارم  فیطل  اناد و  يادـخ  انامه  .تسا  نم  تیب  لها  ترتع و  رگید )
«. دنیآ نم  دزن  تمایق ) رد  صوصخم  هاگ  هدعو 

اوذـخف رونلا ، يدُـهلا و  یف  هللا  ُباتک  امُهلّوأ  نیلقثلا ؛ مکیف  كرات  ینا  سانلااهّیا ...  ای  ـالَا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 2
ار مراگدرورپ  ناوخارف  يدوز  هب  نم   ) مدرم يا  ناه !  (2) ؛» ...یتیب ِلهأ  یف  هللا  مک  رکذُأ  یتیب ؛ ُلهأ  ...هب و  اوکَـسْمَتْسا  هللا َو  باتکب 

رد و  مباتش ) یم  وا  يوس  هب  منک و  یم  تباجا 

ص:32

ص 355. ج1 ، ءایلوألا ، هیلح  - 1
ص 26. ج5 ، ملسم ، حیحص  - 2
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ار ادخ  باتک  سپ  تسا ، نآ  رد  رون  تیاده و  هک  تسادخ ، باتک  ود ، نآ  تسخن  مراذگ ؛ یم  ياج  رب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم 
«. متیب لها  هرابرد  مروآ  یم  ناتدای  هب  ار  ادخ  تسا ، نم  تیب  لها  رگید  ردقنارگ  .دیوش و  کسمتم  نآ  هب  دیریگرب و 

ْنِم بکاوکلا  ُددـع  هیف  يرـُصب ، یلا  ءاْعنَـص  نیب  ام  هُضرَع  ضوحلا ، ّیلع  َنودراو  مکَّنَأ  و   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 3
هللاِدـیب و ُهفْرَط  هللا  ُباتک  ُربکألا  لاق : هللا  لوسر  ای  نـالَقَثلاام  لـیق و  نیلقثلا ، یف  ینوِفلَْخت  َفیک  اورُْظناَـف  هّضفلا ، بهذـلا و  ِناحَدَـق 

کلذ امهل  ُتلأس  ضوحلا و  یلع  ادِِری  یتح  اقرتْفَی  نل  اـمّهنا  .یترتع و  ُرغـصألاو  ّولِـضَت ، نل  اّولَِزت و  َنل  هب  اوکَّسمَتَف  .مکیدـیأب  ُهفرط 
ات ءاعنص  زا  نآ  هرتسگ  دییآ ؛ یم  نم  دزن  ضوح  رد  امـش  انامه  ؛(1)  مکنم ُمَلْعَأ  امّهناف  امهوُمِّلَُعت  الو  اوِکلْهَتَف  امهومِّدَُـقت  و ال  ّیبر ،

مهم سیفن و  زیچ  ود  هرابرد  نم ) زا  دعب   ) دـیرگنب سپ  .دراد  رارق  نآ  رد  هرقن  الط و  ياه  فرظ  ناگراتـس  رامـش  هب  تسا ، يرـصب 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ ردقنارگ  زیچ  ود  نیا  ادخ ! لوسر  يا  درک : لاؤس  یـسک  .دینک  یم  راتفر  هنوگچ 
و  ) تسامـش ناتـسد  رد  نآ  رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  ینامـسیر ) نوچمه   ) هک تسادـخ ، باتک  رت  گرزب  لقث 
ود نیا  .تسا  نم  ترتع  رت  کچوک  لقث  .دیوشن و  هارمگ  دیزغلن و  زگره  دـیزای ، تسد  نآ  هب  رگا  و  تسادـخ .) امـش و  نیب  طبار 

دنا یندشنادج  مه  زا 

ص:33

.162 صص 63 - ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 75 ؛ هقرحملا ، قعاوص  - 1
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، دیریگن یـشیپ  ود  نیا  زا  .ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم  ار ، ود  نیا  ندوب  مه  اب  يریذپان و  کیکفت  نیا  .دنیآ و  دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات 
رتاناد ار  شیوخ  و  دـینکن ، لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تارظن  اـه و  هشیدـنا   ) دـیزیماین يزیچ )  ) نآرق هب  .دـیدرگ و  یم  كـاله  هنرگو 

«. دنرت هاگآ  امش  زا  اهنآ  هک  دینادن ،)

دری یتح  اقرتفی  نل  و  یبَسَن ، هللا و  َباتک  ًادبأ ؛ امهَدـَْعب  اّولِـضَت  َنل  ْنیَتَْنِثا ، مکیف  ُتّفَلَخ  یِّنأ   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 4
زا ود  نیا  مبسن ، ادخ و  باتک  دیوشن ؛ هارمگ  زگره  ود  نآ  زا  سپ  هک  مراذگ ، یم  ياج  رب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  ؛(1)  َضْوَحلا ِّیَلَع 

«. دنیآ نم  دزن  ضوح  رد  ات  دنوشن ، ادج  مه 

ادِرَی یتح  اقرتفی  نل  امهنأ  و  یتیب ؛ لـها  یترتع  و  هللا ...  َباـتک  ْنیَتَفیلَخ : مکیف  كراـت  ّینا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 5
تیب لها  يرگید  تسادخ و  باتک  ود  نآ  زا  یکی  مراذگ ؛ یم  ياج  رب  نیشناج  ود  امش  نایم  رد  مور و  یم  نم  ؛(2)  َضْوَحلا ّیلع 

«. دنیآ دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  .تسا و  نم 

ادِرَی یتح  اقّرتفی  َنلو  یتَّنُس  هللا و  َباتک  امهدعب ؛ اّولِِضت  نل  نیَْئیَش  مکیف  ُتکرت   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 6

ص:34

صص 223. یمظعا ) نامحرلا  بیبح  قیقحت   ) ج3 راتسالا ، فشک  صص 166 ؛ ص 9 و  ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
دئاوز یف  نـیرحبلا  عــمجم  ص 175 ؛ ج1 ، دـئاوزلا ، عـمجم  ص 551 ؛ ج5 ، عماـجلا ، دنـسم  ص 402 ؛ ج1 ، ریغـصلا ، عماـج  - 2

ص 406. یعفاش ،) لیعامسا  نسح  دمحم  قیقحت  ، ) ج3 نیمجعملا ،
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ود نیا  متنـس ، ادخ و  باتک  دـیوشن ؛ هارمگ  ود  نآ  زا  سپ  زگ  ره  هک  مراذـگ  یم  ياج  رب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  ؛(1)  ضوحلا ّیلع 
«. دنیآ نم  دزن  ضوح  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره 

ْهیَبَـس هِدَِـیب و  ُهبَبَـس  یلاـعت _  هللا _  باـتک  اّولِـضَت ؛ َنل  هب  ُمتْذَـخَأ  نِا  اـم  مکیف  ُتکرت  دـق   : » ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 7
، لاعتم يادخ  باتک  دـیوشن : هارمگ  زگره  دـیریگرب  ار  نآ  ات  هک  مداهن  ياج  رب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  ؛(2)  یتیب لها  و  مکیِْدیَِاب ،

«. متیب لها  و  امش ، ناتسد  رد  شرگید  يوس  تسا و  ادخ  تسد  رد  نآ  يوسکی  هک 

« نیئیـش  » و نیتنثا » «، » نیتفیلخ  » ياه هژاو  نیلقث ،»  » هژاو ياج  هب  اـه  لـقن  زا  یخرب  رد  دوش ، یم  هظحـالم  ثیداـحا  نیا  رد  هچناـنچ 
رد یکدـنا  تارییغت  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  زین  .دـنک و  یم  هجوت  بلج  یبسن »  » هژاو یترتـع ،»  » هملک ياـج  هب  یثیدـح  رد  .تسا و 
انأ اّمناف  : » دـنک یم  هجوت  بلج  ظافلا  تالمج و  نیا  فلتخم  ثیداحا  زاـغآ  رد  هنومن  ناونع  هب  .دوش  یم  هدـهاشم  ثیدـح  ظاـفلا 
دق ّهنا  ساّنلا ! اهُّیّا  «، » بیجُُأَف یعْدُأ  ْنَا  کشُوی  ینارََأل  ّینأف  «، » بیُجأف ُتیعُد  دـق  ّینأک  «، » بیجُأف ّیبر  ُلوسر  یتأی  ْنَا  کـشوی  ٌرـشب 

«، ریبخلا ُفیطللا  ینَأَّبَن 

ص:35

صص 292 و 543. ج3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
ص 252. مینغ ،) سابع  نب  مینغ  نالب و  یبا  قیقحت  ، ) ج4 هینامثلا ، دئاوزب  هیلاعلا  بلاطملا  - 2
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ّینِا ، » (1)« ًاعیرـس ًاْضبَق  ُضَبُقا  نا  کَشُْوی  «، » بیجُأَـف یعُْدا  نأ  کـشُوم  ّینأـف  «، » نیَلَقَثلا مکیف  فِّلَُخم  ینا  «، » نینثا مکیف  ُِتناـق  ّینا  »
نآرق و هب  کّسمت  تیمها  زا  و  دروآ ، یمن  دـیدپ  یـساسا  رییغت  ثیدـح  يانعم  رد  همه  اـهنیا  و  . (3)« ٌطَرَف مکل  ّینِا  ، » (2)« ٌضوبقم

نآ يدنس  ماکحتسا  رب  دوش و  یم  تیوقت  رتشیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیاور  رودص  هبنج  هکلب  .دهاک  یمن  ترتع 
يونعم رتاوت  يوحن  هب  ثیدح ، قیرط  نایوار و  ینوگانوگ  دنناسکی و  نومـضم  ياراد  هک  ظافلا  رد  ددـعت  هنوگ  نیا  .دـیازفا و  یم 

.دناسر یم  ار  ثیدح 

« یتّنس  » هژاو

: تسین هدیاف  زا  یلاخ  یتاکن ، يروآدای  نآ  هرابرد  هک  تسا ، یتنس »  » هملک دیامن ، یم  هجوت  نایاش  نایم  نیا  رد  هچنآ 

حیحـص تیاور  ار  نآ  یطویـس  دننام  یناسک  .دوش و  یمن  هدهاشم  ّتنـس  لها  ربتعم  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  هژاو  نیا  اب  ثیدح  . 1
.دناد یمن 

دیدرت اهنآ  رد  یـسک  تسا و  هدیـسر  اهنآ  هرابرد  ربمایپ  زا  هک  یحیحـص  تایاور  مالـسا و  رد  ترتع  يالاو  هاـگیاج  هب  هجوت  اـب  . 2
موزل درادن ،

ص:36

 (. يوبنلا دقع  زا  لقن  هب  برغلا و ص 676  ءاقترا  بالجتسا  زا  لقن  هب   ) 575 صص 83 - ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
 (. تیملا ءایحا  زا  لقن  هب   ) ص 625 ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 2

 (. روثنملارد زا  لقن  هب   ) ص 627 ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 3
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ناونع اب  یباب  دوخ  ياه  باتک  رد  ناگرزب  .تسا  ملـسم  يرما  لسن  ردـنا  لسن  تنـس  لها  ناملاع  نایم  رد  تیب  لها  تشاد  یمارگ 
هک تفگ  ناوـت  یم  تسا ، هدـمآ  رد  شراـگن  هب  لقتـسم  ياـه  باـتک  هنیمز  نیا  رد  زین  (1) و  .دـنا هدروآ  تیبلا » لها  لئاضف   » باـب

قادصم تیب ، لها  هب  کسمت  و  دوش ، یم  هتسناد  تنس  یساسا  ياه  ناوخارف  زا  تیب ، لها  تخانـش  نآ و  هب  هجوت  ترتع و  تیمها 
ماـقم نیا  رد  ار  تنـس  زا  دارم  هتفر ، راـک  هب  یتیب » لـها   » و یترتـع »  » هژاو اـهنآ  رد  هک  یناوارف  ثیداـحا  .تسا و  تنـس  هب  کـسمت 

.تسا فرصنم  ترتع  هب  اج  نیا  رد  ّتنس  قالطا  و  دزاس ، یم  نشور 

نآ دیهش ؛ هئام  ُرجأ  هل  یتُّما  ِداسف  دنع  یتّنُِسب  کّسمتُملا  : » تسا هدمآ  ءافش »  » باتک رد  دیوگ : یم  ادعـسلا » هیاده   » رد املعلا  کلم 
نآرق و یتسود  تنس  نآ  و  دشاب ، دیهـش  دص  باوث  ار  وا  رم  نم ، تنـس  رد  دنز  رد  گنچ  هک  ره  دنیارگ ، داسف  هب  نامدرم  هک  زور 

: دسیون یم  يرگید  زارف  رد  يو   (2) «. تسا لوسر  نادنزرف 

ص:37

ینالقسع رجح  نبا  تیبلا ،» لها  لئاضف  باب   » مان هب  دراد  یباب   165 صص 68 - ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  هنومن : ناونع  هب  - 1
باب  : » تسا نینچ  ناونع  ص 148  ج2 ، یهقیب ، ننـس  رد  .تسا  هدروآ  ناونع  نیمه  اب  یباب  ص 262 ، ج4 ، هیلاعلا ، بلاطم  رد  زین 

.دنک یم  هجوت  بلج  تیبلا » لهأ  دنسم   » ناونع ص 167  ج3 ، لبنح ، دمحا  دنسم  رد  هلآ .» مه  نیذلا  هتیب  لها  نایب 
صص 566-68. زین ج1-2 ، 273 و  صص 74 –  ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 2
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نادـنزرف نآرق و  اب  هک  ره  سپ  تسا … تباث  صوصن  هب  یفطـصم و  لوق  لـعف و  هب  لوسر  دـالوا  هب  کـسمت  یتسود و  نم ! زیزع  »
وا تمایق  يادرف  و  تسا ، بهار  دننام  دنک  دهز  رگا  و  تسیباتک ، نوچ  دناوخب ، نیرخآ  نیلوا و  ملع  هچرگا  درادن ، کسمت  لوسر 

(1) «. خزود رد  دنزادنا  يور  هب  ار 

یم ناشن  اهنآ  مالک  قایـس  .دـنا  هتـسناد  ینیقی  روما  زا  ار  نآ  دـنا ، هدروآ  یتّنـس »  » هژاو اب  ار  نیلقث  ثیدـح  هک  یناسک  زا  یخرب  . 3
یمن یناملـسم  چیه  اریز  دنک ؛ یم  زاین  یب  دنـس  زا  ار  نآ  هک  تسا  يدح  رد  نآ ، تلالد  ندوب  مّلـسم  ثیدـح و  ینـشور  هک  دـهد 

مالـسا و ساسا  .دـنادن  تاجن  تیادـه و  يروحم  یلـصا و  لماوع  زا  ار  ود  نآ  و  دـنک ، کش  تنـس  نآرق و  هب  کـسمت  رد  دـناوت 
ثیدح و ناگژاو  رگید  تحص  رب  دوخ  یگژیو  نیمه  .درادن  دوجو  يدیدرت  بلطم  نیا  رد  (2) و  .تسا راوتسا  ود  نیا  رب  یناملسم 

اعدا اه  لقن  زا  يا  هتسد  رد  هک  نایوار  زا  یخرب  فعض  زا  ناوت  یم  نآ  هب  هجوت  اب  و  دیازفا ، یم  نآ  تالمج  نومضم و  یتسرد 

ص:38

273 صص 74 –  ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 1
مالسا هعماج  هب  هک  یتاجنشت  زا  ییاهر  : » دسیون یم  ثیدحلا ) ملع   ) هیمیت نب  دمحا  باتک  رب  يا  همدقم  رد  یلع  دمحم  یـسوم  - 2

يوبن تنـس  زا  فارحنا  هب  و  دـننایامن ، یم  تسردان  ار  قح  دوخ  ياه  هشیدـنا  اب  هک  ییاه  هقرف  ودـنک  یم  دـشر  دروآ و  یم  موجه 
هب ور  نآ  اب  هزورما  هک  ییاه  بارطضا  اه و  هغدغد  دنک و  یم  لابند  ار  دمآراکان  ياه  هفـسلف  یتادراو و  راکفا  و  دنزای ، یم  تسد 
هب یتنس »  » ظفل اب  ار  کسمت  ثیدح  هلمج ، نیا  زا  سپ  يو  .تسا  تنـس  باتک و  هب  تشگزاب  رد  اهنیا  همه  زا  ییاهر  میتسه … ور 

.دروآ یم  یترتع »  » ياج
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.تسناد ینیقی  یمتح و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  رودص  لصا  دیشوپ و  مشچ  تسا ، هدش 

نوگانوگ ياه  باتک  رد  فلتخم  نایوار  هلیـسو  هب  ود ، ره  اـی  و  تیب » لـها   » و ترتع »  » هژاو اـب  ثیدـح  لـقن  ترثک  هب  هجوت  اـب  . 4
ناوت یم  یتّنـس ،»  » هژاو اـب  ثیدـح  لـقن  تلق  زین  یلاوتم و  نورق  رد  تنـس  لـها  ناـملاع  يوـس  زا  خـیرات و ،)… ثیدـح ، ریـسفت ، )

هب يرهاـظ  رظن  زا  هژاو  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  تساـه ، هژاو  رگید  زا  شیب  بتارم  هب  یتنـس »  » هژاو رد  ظـفل  فیرحت  لاـمتحا  تفاـیرد 
و هدرک ، هابتـشا  تیب » لـها   » و ترتع »  » هژاو رکذ  رد  ثیدـح  ناـگرزب  ناـملاع و  هک  نیا  لاـمتحا  .تسا و  هیبش  رایـسب  یبَسَن »  » هژاو

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  دنشاب ، هدادن  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  يانعم 

 _ یثیدح عمجم  نیرتالاو  يراخب - حیحص  ياتمه  هک  ملسم  حیحص  رد  ینعی  تنـس ، لها  ربتعم  گنـسنارگ و  باتک  رد  هک  نیا  . 5
ود زا  یکی  هک  نیا  رب  تسا  يدییأت  دوخ  تسا ، هدش  رارکت  راب  دنچ  ثیدح  نایاپ  رد   (1) یتیب ،» لْهَا  یف  هللا  مکُرکَُذا   » هلمج تسا ،
رد ربمایپ  نامز  رد  تنـس  اریز  تنـس .»  » هن تسا  تیب » لها  ، » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیامنارگ  ثاریم  ود  زا  یکی  لـقث و 

شرافـس يروآدای و  ور  نیا  زا  .دمآ  یم  باسح  هب  یناملـسم  مالـسا و  رد  اه  ماگ  نیتسخن  زا  .دوب و  هتفریذپ  يرما  ناناملـسم  نایم 
نیا .دوبن و  زاین  تدش  نیا  اب  نآ ، هب  تبسن 

ص:39

 . ص 367 ج4 ، دمحا ، دنسم  ص 77 ؛ نیحیحصلا ، بختنم  ص 26 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحص  - 1
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.دومن یمن  ناناملسم  تلزنم  ناش و  اب  بسانم  اج و  هب  نآ ، هرابرد  يا  هژیو  بیهرت  بیغرت و  نینچ 

ص:40
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نیلقث ثیدح  دانسا  یسررب  مود : شخب 

هراشا

ص:41
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ثیدـح نیا  نایوار  زا  یخرب  یمثیه  ياـعدا  رب  اـنب  هچرگ  تسا  نشور  تلـالد  رظن  زا  ریذـپان و  هشدـخ  دنـس  رظن  زا  نیلقث  ثیدـح 
بناوج هب  رظن  اه و  لیدـعت  حرج و  هب  هجوت  اـب  عومجم  رد  یلو   (1) .تسا فالتخا  اهنآ  زا  یـضعب  رد  و  دنرکنم ، یخرب  فیعض و 

هدرک حیرصت  نآ  تحـص  هب  يرایـسب  ناملاع  و  دراد ، رارق  حیحـص  ثیداحا  هتـسد  رد  نیلقث  ثیدح  تادیؤم ، دهاوش و  فلتخم و 
وگزاب ار  نآ  ربمایپ  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  و  دسر ، یم  رفن  اه  هد  هب  هباحص  زا  نایوار  و  تسا ، هدمآ  اه  باتک  زا  يرایسب  رد  دنا ،

.تسا هدرک 

جاجح نب  ملسم  رظن  راهظا  . 1

ٍءیش ُّلک  سیل  : » دیوگ یم  شباتک  هرابرد  دوخ  .تسا و  هدرک  تیاور  ددعتم  قرط  هب  دوخ  حیحص  رد  ار  نیلقث  ثیدح  ملـسم  ماما 
هکلب مدرواین ، باتک  نیا  رد  دمآ ، یم  حیحـص  مدوخ  رظن  رد  هچنآ  اهنت  هیلع ؛ اوُعَمْجَأ  ام  ُْتعَـضَو  اّمنا  انُه ، ُهتْعَـض  ٌحیحـص َو  يدنع 

(2) «. مدرک لقن  دنراد ، قافتا  نآ  تحص  رب  همه  تسا و  یعامجا  ار  هچنآ 

ص:42

.165 صص 77 - ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص 837. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 2
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نبا نوچ : يرایـسب  ناگرزب  هتـشذگ  نیا  زا  (1) و  .دنک یم  دـییأت  ملـسم  يوس  زا  ار  رظن  راهظا  نیا  ریظن  زین  يولهد  قحلادـبع  خـیش 
یلعوبا یفنح ، یسخرس  میحرلادبع  یکلام ، باهولادبع  یضاق  يزاریش ، قاحساوبا  خیش  ینییارفسا ، دماح  وبا  قاحساوبا و  حالص ،

(2) .تسا یعطق  نیحیحص  ثیداحا  تحص  هک  دنلئاق  هللا و … یلو  هاش  یطویس ، ینالقسع ، یسدقم ، رهاط  نبا  كروف ، نبا  یلبنح ،
و دوش ، یم  نآ  تحص  هب  مکح  نیا  زا  .تسا و  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  نیلقث  ثیدح  هک  تسادیپ  .تسا  دروم  یب  دیدرت  اهنآ  رد  و 

.دنراد رظن  قافتا  نآ  تحص  هب  ثیدح  ءاملع  هک  دریگ  یم  رارق  یثیداحا  هتسد  رد 

يذمرت یسیعوبا  هاگدید  . 2

زا یکی  و  دـیآ ، یم  باسح  هب  ثیدـح  مهم  رایـسب  ياه  باتک  زا  هک  تسا ، هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت  ار  نیلقث  ثیدـح 
هّتـس حاّحـص  رد  هک  یثیداحا  تحـص  هب  برغ  قرـش و  لها  دسیون : یم  فشاک  رد  یبیط  همالع  نآ  هرابرد  هک  تسا ، هّتـس  حاّحص 

اوُضَرَف زاجحلا ، ءاملع  یلع  ُهتْضرَعَف  باتکلا  اذه  ُْتفَّنَص  : » دیوگ یم  شباتک  هرابرد  دوخ  يذمرت   (3) .دنراد رظن  قافتا  تسا ، هدمآ 
هتیب یف  اّمنأکف  باتکلااذه ، ِهْتَیب  یف  ناک  ْنَم  َو  هب ، اوُضَرَف  ناسارخلا  ءاملع  یلع  ُهتْضَرَع  .هب و  اوضَرَف  قارعلا ، ءاملع  یع  ُهتْضَرَع  .هب و 

ٌّیبَن

ص:43

ص 837. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 1

ص 837. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 2

ص 852. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 3
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ار باتک  نیا  اهنآ  همه  دننک ، رظن  راهظا  نآ  هرابرد  متـساوخ  ناسارخ  قارع و  زاجح ، ناملاع  زا  و  متـشون ، ار  باتک  نیا  ؛(1)  مّلکَتَی
«. دیوگ یم  نخس  وا  اب  هک  تسا  يربمایپ  شلزنم  رد  ایوگ  دشاب ، هک  سک  ره  هناخ  رد  باتک  نیا  .دندیدنسپ 

زا رت  حیحـص  نامـسآ ، ریز  رد  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  حـیجرت  ثیداحا  بتک  رگید  رب  ار  ملـسم  حیحـص  يروباـشین  یلعوبا  ظـفاح 
تیاور لقن  رد  ملسم  طرش  اریز  دننک ، یم  دییأت  ار  هتفگ  نیا  زین  ناملاع  زا  رگید  يا  هتـسد  .تفای  ناوت  یمن  ملـسم  باتک  ثیداحا 

وگتـسار و رفن  ود   ) طرـش نیا  و  دنـشاب ، هدرک  تیاور  یباحـص  رفن  ود  زا  هقث  یعبات  رفن  ود  دیاب  مک  تسد  ار  ثیدـح  هک  تسا  نآ 
طیارـش تسیاب  یم  تلادـع  رب  هوالع  يوار  .دـنامب و  ظوفحم  ملـسم  دوخ  ات  دنـس  هلـسلسو  نایوار  تاـقبط  رد  دـیاب  داـمتعا ) دروم 

(2) .تسا هدشن  تیاعر  اه  تقد  هنوگ  نیا  يراخب  حیحص  رد  هورگ  نیا  رظن  هب  هک  تسادیپ  .دشاب و  اراد  زین  ار  تداهش 

مکاح رظن  . 3

ثیداحا زا  ثیدح  نیا   (3) «. حیحـص ٌثیدَح  اذه  : » دسیون یم  مقرا  نب  دیز  زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  كردتـسم  رد  يروباشین  مکاح 
« .تسا حیحص 

ص:44

ص 852. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 1

ص 839. ج 1-2 . راونالا ، تاقبع  - 2
صص 109 و 148. ج3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 3
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رجح نبا  لوق  . 4

رظن زا   ) تیاور نیا   (1) ؛» هحیحَـص ٌهیاور  یه   » هک دراد  یم  ناعذا  هاگنآ  و  دـنک ، یم  لقن  ار  کسمت  ثیدـح  قعاوص  رد  رجح  نبا 
«. تسا حیحص  تیاور  دنس )

یطویس رظن  . 5

نیا زا  هتشذگ  (2) و  .دناد یم  حیحص  ار  نآ  قیرط  ود  ره  ربانب  .دنک و  یم  لقن  قیرط  ود  هب  ار  تیاور  نیا  ریغصلا  عماج  رد  یطویس 
.تسا هدرک  لقن  تسا ، هدوب  راوتسا  دنس  ياراد  هتشاد و  ناقتا  ار  هچنآ  ثیداحا  زا  هک  دیوگ  یم  دوخ  باتک  همدقم  رد 

ثیدح .تباث  ِْنب  ِدیز  نع  امهالک  ریبکلا ، یف  ینارَبَطلا  هدنسُم و  یف  دمحِال  حص : : » تسا نینچ  ریغـصلا » عماج   » رد یطویـس  ترابع 
(3) «. حیحص

نیا .دـنا  هدرک  تیاور  تباـث  نب  دـیز  زا  ود  ره  و  دـنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  ریبکلا »  » رد یناربـط  و  شدنـسم ، رد  دـمحا 
.تسا حیحص  ثیدح  ثیدح ،

( ءاملعلا کلم   ) يدابآ تلود  نیدلا  باهش  رظن  . 6

ار نیلقث  ثیدح  تنس » حرش   » رد و  ادعسلا » تیاده   » رد ءاملعلا  کلم 

ص:45

ص 136. هقرحملا ، قعاوص  - 1
ص 217. صص 20-19 و ج4 ، ج3 ، ریدقلا ، ضیف  - 2

ص 402. ج1 ، ریغصلا ، عماج  - 3
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، ثیدـح نیا  تحـص  رد  : » دـسیون یم  ریخا  باتک  رد  نآ  دنـس  هرابرد  .دـهد و  یم  حرـش  دـنک و  یم  لـقن  اـیوگ  اویـش و  یملق  اـب 
(1) «. دنا قفتم  فلخ  فلس و  ناثدحم 

ناملاع هجوت  . 7

هدرک لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  .دـنا و  هداد  رارق  هجوت  دروم  یلاوتم  ياه  هدـس  رد  تنـس  لها  ناملاع  زا  يرایـسب  ار  نیلقث  ثیدـح 
دبع دنسم  دمحا و  دنسم  يذمرت و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  باتک  زا  هتـشذگ   (2) .تسا رفن  زا 180  شیب  ناسک  نیا  دادـعت  .دـنا 
یبا نبا   ) نآرقلا لئاضف  یلعیوبا و  دنسم  رازب ، دنـسم  هناوعوبا ، حیحـص  همیزخ ، نبا  حیحـص  رد  ثیدح  نیا  یمراد ، دنـسم  دیمح و 

(، هدـقع نبا   ) هیالولا باتک  یلماحم ،)  ) یلاما يرابنا ،) نبا   ) بحاصم یبالود ،)  ) هرهاط هیرذ  مصاع ،) یبأ  نبا   ) هنـسلا باتک  اـیند ،)
هدـمآ و … رهاـط ) نبا   ) نیلقثلا ثیدـح  قرط  یـشوکرخ ،)  ) هوـبنلا فرـش  یناربـط ، هناـگ  هـس  مجاـعم  یباـعج ،)  ) نییبلاـطلا باـتک 

يوانم و… رجح ، نبا  نوچمه  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا ، رظان  ثیدـح  نیا  ندوب  حیحـصان  رب  هک  ار  يزوج  نبا  هتفگ  (3) و  .تسا
هب یهار  یناخیش  نبا  مهوت و  زا  هتساخرب  يوانم  دناد و  یم  تلفغ  زا  یشان  ار  نخس  نیا  رجح  نبا  .دنا  هتسناد  اطخ 

ص:46

ص 559. ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
.9 صص 15 - ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 2

ص 905. ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 3
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ياطخ نیا  زا  .دنا و  هدنام  تفگش  رد  هراب  نیا  رد  يزوج  نبا  رظن  راهظا  زا  يدوهمـس  يواخـس ، نوچمه  يرگید  ناملاع   (1) .اطخ
(2) .دنا هدرک  بجعت  شحاف 

ثیدح نایوار  . 8

دیعـسوبا هللادبع ، نبرباج  هریرهوبا ، تباث ، نب  دیز  دیَـسُأ ، نب  هفیذح  دسر ، یم  نت  اههد  هب  باحـصا  نایم  رد  نیلقث  ثیدح  نایوار 
یبا نب  دعس  صاع ، نبورمع  کلام ، نب  سنا  مقرا ، نب  دیز  سابع ، نبا  ناملس ، رذوبا ، یلع ، نب  نسح  بلاط ، یبا  نب  یلع  يردخ ،

ما همطاف ، و  يراصنا … ، همادقوبا  رماع ، نب  هبقع  متاح ، نب  يدع  بطنح ، هللادـبع  بزاع ، نب  ءارب  فوع ، نب  نامحرلادـبع  صاقو ،
(3) .دنا هلمج  نآ  زا  یناه ، ما  هملس و 

رظن زا  نآ  هبترم  هک  دوش ، یم  هتسناد  رتاوتم  ثیداحا  زا  کسمت  ثیدح  نایوار ، همه  نیا  اب  دشاب ، ربتعم  ددع  رتاوت ، رد  هک  نیاربانب 
لامتحا و  دوش ، یم  لصاح  رودص  هب  نیقی  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  یعطق  دنس 

ص:47

.906 ص 7 - ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
ص 904. ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 2

دنسملا ص 14  ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 26 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحص  ص 173 ؛ ج 1 ، لامعلازنک ، هب : دـینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  - 3
، ملسم حیحص  ج3،ص 147 ؛ هباغلا ، دـسا  ص 64  ؛ ج9 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 164 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  ص 551 ؛ ج 5 ، عماجلا ،
ج2، يربکلا ، تاقبط  ص 148 ؛ ج3 ، كردتسم ، 19 ؛ صص 20 - ج3 ، ریدقلا ، ضیف  ص 136 ؛ هقرحملا ، قعاوص  ص 362 ؛ ج2 ،

.2 صص 10 - ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  ص 194 ؛
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.درادن دوجو  فالخ  رب  قفاوت 

هفیذح و  مقرا ، نب  دیز  و  دیعـس ، یبأ  ورذ  یبأ  نع  بابلا ، یف  : » دسیون یم  يراصنا  هللادبع  نبرباج  زا  ثیدـح  لقن  زا  سپ  يذـمرت 
(1) «. دیسُأ نب 

.تسا هدش  لقن  زین  هفیذح  مقرا و  نب  دیز  دیعسوبا  رذوبا ، زا  ثیدح  نیا 

ُدیزَی ام  بابلا  یف  و  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  لقن  ددـعتم  قرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  نیدـقعلا » رهاوج   » باتک رد  يدوهمـس  نیدـلا  رون 
(2) «. هباحصلا نم  نیرشِع  یَلَع 

، دنک یم  لقن  مقرا  نب  دیز  يردخ و  دیعسوبا  زا  ار  ثیدح  هک  نآ  زا  سپ  فرغلا » ءاقترا  بالجتسا   » رد زین  يواخـس  نیدلا  سمش 
(3) .دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  درامش  یم  رب  ار  باحصا  زا  رفن  دودح 20 

هریثک ًاقرط  کلذب  کسمتلا  ثیدحل  ّنا  ملعا  مث   » دنک یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  ثیدح  دنـس  هرابرد  قعاوص  رد  زین  یکم  رجح  نبا 
تسیب و ار  ثیدـح  نیا  دراد ، یناوارف  قرط  ترتع ، نآرق و  هب  کـسمت  ثیدـح  هک  نادـب  ؛(4)  ًاّیباحص نیرـشع  فّین و  نع  تدرو 

«. دنا هدرک  لقن  باحصا  زا  يدنا 

ص:48

ص 11. ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 1
ص 20. ج3 ، ریدقلا ، ضیف  ص 11 ؛ ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 2

ص 11. ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 3

ص 11. ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 4
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ثیدح لقن  ياه  تبسانم  . 9

.هفرعب عادِولا  هّجَِحب  کلاذ  لاق  هنأ  قرطلا  کـلت  ِضعب  یف  هطوسبم و  ٌقرط  هل  َّرَم  و  : » دـسیون یم  قعاوص  رد  رجح  نبا  هنیمز  نیا  رد 
ّهنأ يرخأ  یفو  مُخ ، ریدِغب  کلذ  لاق  ّهنأ  يرخأ  یف  و  هباحـصأ ، نم  هرْجُحلا  ْتَأَلَتَمأ  دق  و  هضرم ، یف  هنیدـملاب  هلاق  ّهنأ  يرخأ  یف  و 

ًامامتِها امهریغ ، نطاوملا و  کلت  یف  کلذ  مهیلع  َرَّرک  ّهنأ  نم  َعنام  ِذا ال  یف  انَت  ...فئاطلا و ال  نم  هفارِْـصنا  دـعب  ًابیطخ  ماق  اّمل  لاق 
هدـمآ اهنآ  زا  یخرب  رد  دـیدرگ … رکذ  لبق  رد  کسمت  ثیدـح  يارب  يا  هدرتسگ  قرط  ؛(1)  هرهاطلا هرتِعلا  زیزعلا و  باتکلا  نأـِشب 

- يرامیب ماگنه  هنیدم  رد  ترضح  نآ  دنا ، هتفگ  یضعب  رد  .تسا و  هتفگ  هفرع ، رد  عادولا  هجح  رد  ار  ثیدح  نیا  ربمایپ  هک  تسا 
مخ ریدغ  رد  ار  ثیدح  نیا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رگید  قیرط  .تسا  هدرک  نایب  دندوب _  هدـمآ  درگ  شفارطا  باحـصا  هک  یلاح  رد 

اب قرط  نیا  درک … داریا  ار  نآ  يا  هباطخ  نمض  رد  تشگرب ، فئاط  رفس  زا  هک  هاگ  نآ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  زین  و  هدومرف ،
ار کسمت  ثیدـح  رگید  ياه  ناکم  رد  اهاج و  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  درادـن  یعناـم  اریز  دـنراگزاس ، مه 

.دنهد تیمها  دنبای و  هجوت  رتشیب  هرهاط ، ترتع  يالاو  تلزنم  زیزع و  باتک  نأش  هب  نامدرم  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب ، هدرک  وگزاب 

ص:49

ص 11. ج 3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 1
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« نسح  » ثیدح دح  رد  ار  نآ  یسک  رگا  .تسا و  رتاوتم  حیحص و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  هک  تفایرد  ناوت  یم  تشذگ  هچنآ  زا 
رگا .دیامن و  یمن  راگزاس  تناید  اب  نآ  هب  تبـسن  یهجوت  یب  دنا ، هتفگ  نسح  ثیدح  هرابرد  ثیدح  ءاملع  هچنآ  ربانب  دهد ، لزنت 

بیغرت و ثیداـحا  هرمز  رد  اریز  .تفاـت  رب  رـس  نآ  نومـضم  هب  لـمع  زا  ناوت  یمن  مه  زاـب  دوش ، هشدـخ  نآ  دنـس  هب  یثـیح  ره  زا 
ُتعمـس : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرجنـس  نبا  زا  لـقن  هب  يدادـغب  بیطخ  .تساور  اـهنآ  دنـس  رد  لـهاست  هک  دـیآ  یم  رد  بیهرت 

یف اـْنلَهاسَت  هعفری  ـال  ًاـمکُح و  عَضَیـال  اـم  لاـمعالا و  ِلـئاضَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ِنَع  اـنیِوُر  اذا  لوقی ... : ...یلفونلا 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  هاگره  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  زا  لقن  هب  وا  یلفون و  زا  لقن  هب  يزجـس  دمحم  نب  دمحا  ؛(1)  دیناسألا

«. میشوپ یم  مشچ  نآ  يدنس  فعض  زا  دنکن ، یفن  ای  تابثا  ار  یمکح  و  دسر ، ام  هب  لامعا  لئاضف  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و 

يروآدای . 10

هراشا

فالتخا رتاوتم  ثیدـح  رد  اریز  دـهاک ، یمن  نآ  رابتعا  زا  نیلقث  ثیدـح  رتاوت  یفن  هک  دـسر ، یم  رظن  هب  هجوت  نایاش  زین  هتکن  نیا 
: دنناد یم  تباث  ار  نآ  یخرب  دنا و  هدرک  یفن  تنس  رد  ار  نآ  یضعب  .تسا 

ص:50

ص 134. هیاورلا ، ملع  یف  هیافکلا  - 1
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یبطاش . 1

ربمایپ زا  رتاوتم  روط  هب  هک  تفای  ار  یثیدح  ناوت  یم  تردن  هب  هکلب  تسا ، دـحاو  ربخ  اب  تنـس  لقن  رتشیب  دـسیون : یم  یبطاش  ماما 
(1) .دشاب هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

حالص نبا  . 2

ثحب و   ) ثیدح ملع  رد  .تسا و  یعطق  نآ  تحـص  دـنک ، تیاور  ود  نیا  زا  یکی  ای  ملـسم  يراخب و  ار  هچنآ  حالـص ، نبا  رظن  رد 
یمن یکش  ياج  نآ  رد  و  دنک ، یم  دییأت  ار  حالص  نبا  ریخا  هتفگ  رظنلا » هیجوت   » رد زین  يرئازج  .دوش  یمن  ثحب  رتاوتم  زا  دانـسا )

(2) .دنیب

هیمیت نبا  . 3

یم میـسقت  يونعم  یظفل و  مسق  ود  هب  ار  رتاوت  و  دزات ، یم  دنا  هدرک  یفن  ار  رتاوتم  ثیدـح  هک  یناسک  هب  هیمیت  نبا  مالـسالا  خـیش 
ثیدح هیمیت  نبا  رواب  رد   (4) .تسا زیامتم  اهنآ  ریغ  زا  ثیدح  ءاملع  دزن  رتاوت  (3) و  تسین ، طرش  رتاوت  رد  ددع  يو  رظن  رد  .دنک 

(5) .تسا يونعم  رتاوت  ياراد  ضوح و … تعافش ، ثیداحا  و  دراد ، یظفل  رتاوت  ...ًادّمَعَتُم » ّیَلَع  َبَذک  ْنَم  »

ص:51
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ياـه تیاور  رد  .تسا  يوـنعم  مه  (1) و  یظفل مه  ضوح  ثیداـحا  رد  رتاوت  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـهرظن  راـهظا  نیا  عوـمجم  زا 
.تسا هتفرگ  رارق  شرافس  هجوت و  دروم  يدحاو  نومضم  انعم و  نوگانوگ  ثیداحا  رد  و  دنناسکی ، اه  هلمج  فلتخم 

ظفل هب  هک  نآ  نایاپ  زا  هتشذگ  اریز  دراد ، رارق  ضوح  ثیداحا  هتـسد  رد  نیلقث  ثیدح  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
نیا يدنـس  هاـگیاج  رب  دوـخ  نیا  (2) و  .تسا هدـمآ  نآ  زاـغآ  رد  ضوح  فاـصوا  اـه  تیاور  یخرب  رد  دوـش ، یم  متخ  ضوـح » »

.دیازفا یم  ثیدح 

هللا و باتِکب  مکیـصُوا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  زین  رگید  تالمج  اب  نیلقث  ثیدـح  نومـضم  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  نینچمه 
هدمآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  باسنالا  رحب  رد  و  منک .» یم  شرافـس  مترتع  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  ؛(3)  یترتع

«. تسیفاک ار  امش  مترتع  ادخ و  باتک  ؛(4)  یترتع هللا و  باتک  کبسح  : » تسا

یم يو  دبای ، تنیز  لاقملا ،» هفاطل  ٌحاضیا   » باتک رد  يولهد  ناخ  نیدلا  دیشر  يولوم  نخـس  اب  يدنـس ، ثحب  نایاپ  تسا  بسانم 
مکیف كرات  ّینا   » ثیدـح مکح  هب  و  دـنا ، نیلقث  هب  ثِّبَـشَتُم  هک  نیا  دوجو  اـب  تنـس  لـها  هک  دـنک  یم  زیوجت  یلقاـع  اـیآ  : » دـیوگ

هب ار  کسمت  نیلَقَثلا »

ص:52
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ص 75. هقرحملا ، قعاوص  - 2
ص 273. ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 3
ص 273. ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 4

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_52_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_52_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_52_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دنیامن یم  راربا  رورـس  تبحم  لثم  راهطا ، تیب  لها  ّتبحم  بوجو  هب  مکح  .دنناد و  یم  مزال  نآرق  هب  کسمت  لثم  هرهاط ، ترتع 
لب هیعاد  ترورـض  الب  دـنا ، هدیـسر  يونعم  رتاوتم  هجرد  هب  هک  ار ، نینـسح  لئاضف  ثیداحا  رابخا و  ناشیا  ندومن  تیاور  دوجو  اب 

(1) «. دنشاب هتشادن  تارضح  نیا  بح  بوجو  تایاور  نومضم  هب ]  ] داقتعا ناشیا ، ضغب  تمرح  ثیداحا  دورو  دوجو 

ص:53
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نیلقث ثیدح  تلالد  یسررب  موس : شخب 

هراشا

ص:54
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دارم  و  درادن ، دوجو  نآ  ظافلا  لامعتـسا  رد  لامجا  ماهبا و  .تسا  حضاو  تلالد  رظن  زا  نیلقث  ثیدح 
.تفایرد ناوت  یم  ینشور  هب  نآ  زا  ار  ملس 

يوانم همالع  حرش  . 1

: دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  ثیدح  ریغصلا  عماج  رد  یطویس 

َّیَلَع ادِرَی  یتح  اقّرَتْفَی  َْنل  امّهنِا  و  یتیب ، َلْهَا  یترتع  و  ِضْرألا ، ءامـسلا و  ِْنَیب  ام  دودـمم  ٌلبح  هللا  َباتک  نیتفیلخ : مکیف  كراـت  ّینا  »
«. َضْوَحلا

: دهد یم  حرش  ار  نآ  هنوگ  نیا  ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  و 

مْظَِعل هب  امهاّمَـس  نیلقث ، نیتفیلخ ، لدب  هیاور  یف  و  رخآلا ، نم  ُربکأ  امهُدَحَأ  ٍهیاور  یف  داز  نیتفیلخ »  » یتافو َدعب  مکیف » كرات  ینا  »
یلا لِصوُملا  َبَبَـسلا  لیق : .هَدـْهَع و  هب  َدارَا  لیق  ضرألا .» ِءامَـسلا و  َنیب  ام  ٌدودـمم   » ْلبَح وه  يأ  لبح »  » نآرقلا هللا » باتک   » اـمهنْأَش

لامجا دعب  ٌلیصفت  یتیب » لهأ   » هیقوف هانثمب  یترتع » و   » .هاضر

ص:55
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ُهَحَّجَر َو  ُهاـکزلا ، هیلع  ْتَمُرَح  ْنَم  لـیق  .ًاریهطت و  مُهرَّهَط  َسْجِّرلا و  مهنع  هللا  َبَهْذَأ  نیذـّلا  ءاـسکلا  ٌباحـصأ  مُـه  َو  ًاـنایب ، وأ  ًالَدـَب 
لاـق .اّولَـضَت  ملف  مْتیَدَـتِْها  مهتریـِسب ، ُمْتیَدَْـتقا  یتْرتِع َو  يدُـهب  ُمْتیَدَـتْها  هیهاوَِنب َو  ُمْتیَهَْتنا  هباـتک َو  رماوأـِب  مترَمَْتئا  ِنِا  ینعی  یبطرُقلا ،

َبوـجُو مهتَّبحَم ، مهریقوـت و  مهراْربِا و  هلهأ و  ِمارتـِحا  َبوـجو  یـضَتْقَی  مـیظَعلا ، دـیکأتلا  اذـه  هّیـصولا و  هذـه  هریغ :) و   ) یبـطرقلا
مّهنأب ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  مهتّیـصوصُخ  نم  ملع  ام  عم  اذه  .اهنع  فُّلَخَتلا  یف  ٍدحأل  رذُع  یتلا ال  هدـکؤم  ضورفلا 

هیمُأ ونب  ََلباقف  کلذ  عم  و  ینم » ٌهعـضب  ُهمطاف  : » لاق لاـمک  اـهب ،)  ) هنع اوأَـشَن  یتلا  هعورف  و  اـهنع ، َأَـشَن  یتلا  هلوُصُأ  مهناـف  هنم ، ٌءزج 
و مهَرایِد ، اُوبَرَخ  و  مُهَراغِـص ، اوُرَـسأ  و  مهَءاسن ، اُوبَـس  و  مهَءامد ، تیبلا  ِلهأ  نم  اوکَفَـسَف  قوقُعلاو ، ِهفلاخملاب  قوقحلا  هذه  َمیظع 

ِضیقَِنب هُوَلباق  و  هتّیصَو ، یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصُملا  اوفلاخف  مهَنَْعل ، مهَّبَـس و  اوحابتـسا  مهَلـضف و  مهَفرـش و  اودَحَج 
نأ ٍهیاور  یف  اـمهنأ و  لاـحلاو  يأ  اـمّهنا » و   » .هیلع نوضِْرعَی  موی  مهتَحیـضَفای  و  هیدـی ، نیب  اوـفَقَو  اذا  مهلِجَخاوـف  .هتِّینمُأ  هدوـصقَم و 
داز .همایقلا  موی  ََرثوکلا  يا  َضوحلا » ّیَلَع  ادِرَی  یّتح   » ْنیَمِز التم  ارِمَتْـسَی  يا  هرتعلا  باتکلا و  ّيأ  اـقرتفی » نل   » اـمّهنأ ینَرَبْخَا  َفیَطللا 

یّصَو و  امهفلخ ، نیمأوتک  امهنأب  ٌحیرـصت  لب  ٌحیولت  مکیف  كرات  ینا  ًالوأ  هلوق  عم  اذه  یف  .ْهیَعَبْـصِِأب و  راشأ  و  نیتاهک ،»  » هیاور یف 
ِرارـسألا هّینیدـلا و  ِمولعلا  ُندـعم  ّهنِألَف  باتکلا  امأ  .نیدـلا  یف  امهب  كاسمتـسا  و  مسهفنا ، یلع  امهِّقَحراثیا  و  امهتلماعُم ، نسُحب  هتّمأ 

ُْبیِطَف نیدلا ، ِمهف  یلع  ناعأ  َباط  اذا  رُْصنُعلا  ّنِألَف  ُهرتعلا  اما  .قیاقدلا و  ایافخ  قئاقحلا و  ِزونک  هیعرشلا و  ِمکحلاو 
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ُءاملعلا انه ؛ هترتِعب  ُدارملا  و  میکحلا : لاق  هتراهط ، ِهتَهاَزن و  بلقلا و  ِءافص  یلا  يّدَُؤت  اُهنِـساحم  و  قالخألا ، نسُح  یلا  يّدَُؤی  رـصنعلا 
انه هّثح  ضراعیال  و  مارملا ... ،)  ) ماقملا اذـه  نِم  ٌّیبَنْجَأَف  طَلِْخم ، ُملاع  ٍلهاج و  وُحن  اما  .نآرقلا  َنوقراـُفی  ـال  نیذـلا  مهِذا  نولماـعلا 

کلذ یلع  ماعلا  َرْـصَق  بِجُوی  ال  ماعلا ، ِمکُِحب  ماعلا  دارفأ  نم  ٍدرف  یلع  مکحلا  َّنَِأل  شیرق ، ِعاـّبتا  یلع  ٍربخ  یف  هّثح  هترتع  عاـّبتا  یلع 
(1) .هِرْدَق هَْعفَِرب  هیْونَتلا  و  ُدرفلا ، کلذ  ِنأَِشب  مامتهِالا  ُدیزم  ُهتُِدئاف  لب  .ّحَصألا  یلع  دْرَفلا 

زین .تسا و  يرگید  زا  رتگرزب  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  مراذـگ ، یم  نیـشناج  ود  امـش  نایم  رد  متافو  زا  سپ  نم 
زیچ ود   ) نیلقث ناشتلزنم ، نأـش و  یگرزب  رطاـخ  هب  ترتع  نآرق و  .دوش  یم  هدـهاشم  نیتفیلخ »  » ياـج هب  نیلقث »  » ظـفل یتیاورر  رد 

.دنا هدش  هدیمان  هیامنارگ )

نآرق ندوب  لبح  زا  دوصقم  هدش ، هتفگ  .تسادخ و  دهع  دارم  هدش  هتفگ  .نیمز  نامـسآ و  نیب  تسا  يا  هتـشر  نآرق ، ادـخ ، باتک 
.دناسرب یهلا  ياضر  ماقم  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  يا  هلیسو  نوچمه  نآرق  هک  تسا  نیا 

نـشور ار  ترتع  زا  دارم  .تسا و  لامجا  زا  سپ  لیـصفت  نایب ، ای  لدب  ناونع  هب  تیب  لها  دـنراد ، یناسکی  يانعم  تیب  لها  ترتع و 
، دزاس یم 
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دارم هدش  هتفگ  .تسا  هتـسارآ  ار  نانآ  هژیو ، یگزیکاپ  هب  و  هدودز ، نانآ  زا  ار  يدیلپ  ادخ  هک  یناسک  .دنیاسک  باحـصا  نامه  هک 
.دهد یم  حیجرت  ار  انعم  نیمه  یبطرق  .تسا  مارح  ناشیارب  تاکز  هک  تساهنآ  زا  یناسک  ترتع  زا 

هچنآ زا  و  دیدرک ، لمع  ادـخ  باتک  تاروتـسد  هب  رگا  دـیوگب ) : دـهاوخ  یم  اه  هلمج  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  )
راگزاس وسمه و  نانآ  هریـس  اب  ار  ناتراتفگ  رادرک و  راتفر و  و  دـیتسج ، تیادـه  ترتع ، تیادـه  زا  دـیدیزگ و  يرود  هدرک ، یهن 

.دیوش یمن  هارمگ  دیبای و  یم  تیاده  دیتخاس ،

يارب هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  بجاو  دکؤم  روط  هب  ار  تیب  لها  مارتحا  گرزب ، سب  دیکات  نیا  شرافـس و  نیا  دـیوگ : یم  یبطرق 
دننک و یکین  نانآ  هب  دـنزرو ، تبحم  تیب  لها  هب  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  تیـصو  نیا  ساسا  رب  .دـنام  یمن  یقاب  يرذـع  یـسک 

.دنرادب ناشگرزب 

هک تسادیپ  .تسا  راکـشآ  همه  ربمایپ  هب  نانآ  تبـسن  اریز  دوب ، بجاو  اهنآ  تشادـگرزب  مارتحا و  مهزاب  دوبن  شرافـس  نیا  رگا  و 
روانت تخرد  نیا  رب  هک  دنتـسه  ییاه  هخاش  و  تسا ، هتـساخرب  اـهنآ  زا  ربماـیپ  هک  دـنا  ییاـه  هشیر  دـنربمایپ ، دوجوزا  یئزج  ناـنآ 

«. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  : » دیامرف یم  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنانچ  .دنا  هدییور 

.دـنداد ناشرازآ  و  دـنتخادرپ ، تیب  لها  اب  تفلاخم  هلباقم و  هب  و  دنتـشادن ، ساپ  ار  گرزب  سب  قوقح  نیا  هیما  ینب  همه ، نیا  اـب  و 
ار ناشناکدوک  دنتفگ ، ازسان  اهنآ  هداوناخ  هب  دنتخیر ، ار  ربمایپ  ترتع  نوخ 
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و دنتسناد ، حابم  ار  اهنآ  رب  نعل  ازـسان و  دندرک ، راکنا  ار  ناشلـضف  فرـش و  دنتخاس و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  و  دنتفرگ ، تراسا  هب 
.دندرک لمع  ربمایپ  نامرآ  تساوخرد و  فالخ  رب  و  دنداهن ، اپ  ریز  ار  ربمایپ  تیصو  هلیسو  نیا  هب 

ربمایپ رب  ناشلامعا  هدنورپ  هک  يزور  دنوش  یم  اوسر  هزادنا  هچ  و  دنسرب ! ! ربمایپ  روضح  هب  هک  هاگ  نآ  دندرگ ، یم  هدنمرش  ردقچ 
! ! دوش هضرع 

و دـنوشن ، ادـج  مه  زا  زگره  ترتع  باـتک و  ینعی  ود ) نیا  هک  هداد  ربـخ  ارم  فیطل  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد   ) ود نیا  و 
.دنیآ نم  دزن  رثوک  ضوح  رد  تمایق  زور  هک  نیا  ات  دنمه ، اب  هراومه 

.ود نیا  دننام  درک  هراشا  داهن و  مه  رانک  ار  دوخ  تشگنا  ود  ربمایپ  هک  هدش  هفاضا  یتیاور  رد 

تیب لها  نآرق و  هک ، نیا  هب  تسا  حیرـصت  هکلب  هراشا  مکیف ،» كراـت  ینا   » تسا هدـمآ  ثیدـح  زاـغآ  رد  هچنآ  تراـبع و  نیا  رد 
کین هتـسیاب و  ود  نیا  اب  هک  هدرک  شرافـس  تما  هب  و  هتـشاذگ ، ياجرب  مه  اب  ار  ود  نیا  ربماـیپ  .دـنمه و  اـب  زیچ  ود  ولقود ) دـننام  )

کسمتم ود  نیا  هب  دنک ) یم  نیمات  ار  ترخآ  ایند و  حالص  هچنآو   ) نید رد  و  دنرادب ، مدقم  ناشناج  رب  ار  اهنآ  قح  و  دننک ، راتفر 
موزل .ناهنپ و  قیاقد  نوناک  تسا و  ناهن  قیاـقح  هنیجنگ  تسا ، یعرـش  مکح  رارـسا  ینید و  مولع  ندـعم  ادـخ  باـتک  اریز  .دـنوش 

هرهوج هک  تسور  نآ  زا  ترتع  هب  کسمت 
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بلق و يافـص  اب  قالخا  نساحم  و  دـماجنا ، یم  قالخا  نسح  هب  رـصنع  یگزیکاپ  و  دـناسر ، یم  ددـم  نید  مهف  رد  ار  ناسنا  كاـپ 
.دبای یم  دنویپ  نآ  تراهط 

ناملاع .دنوش  یمن  ادج  نآرق  زا  هک  دنا  یناسک  نانآ  اریز  تسا ، لماع  ناملاع  اج  نیا  رد  ترتع  زادارم  دیوگ : یم  يذـمرت  میکح 
… دنرود هب  ماقم  نیا  زا  دنلهاج ، عقاو  رد  هک  نانآ  راگزیهرپان و 

اج نیا  رد  هک  یشرافس  اب  تسا ، هدناوخ  ارف  شیرق  زا  يوریپ  رب  ار  ناناملسم  يربخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  و 
نآ رد  ماع  راصحنا  بجوم  نآ ، دارفا  زا  يدرف  رد  ماع  مکح  نایرج  حیحص  لوق  رب  انب  اریز  .تسین  راگزاسان  دراد  ترتع  هب  تبـسن 

.تسا نآ  ردق  ّولع  روآ  دای  و  دناسر ، یم  ار  درف  نیا  نأش  رتشیب  مامتها  هویش  نیا  هکلب  دوش ، یمن  درف 

.دروآ یم  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ریغصلا  عماج  زا  رگید  ياج  رد  یطویس 

يدُهلا و هیف  هللا  باتک  امهلّوا  نیلقثلا : مکیف  كرات  انأ  و  بیجُأف ، ّیبر  ُلوسر  یتأَی  نأ  کَشُوی  ُرََـشب  انأ  اّمنأف  سانلا  اهّیا  الا  دعب » اما  »
.یتیب لها  و  هب ، اوکَـسْمَتْسا  و  یلاعت ، هللا  باـتکب  اوُذَْـخف  َّلَـض  هَاَـطْخَا  نم  و  يدـهلا ، یلع  ناـک  هب  ذـخأ  هب و  کسمتـسا  نم  رونلا ،

(1) «. یتیب لها  یف  هللا  مکرکُذا  یتیب ، لها  یف  هللا  مکرکَذُأ 

: دهد یم  حرش  نینچ  نیا  ار  نآ  يوانم  همالع  و 
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َیّنک تومَا ، يأ  بیجأف »  » توملا کلم  ینعی  ّیبر » ُلوسر  یتأَی  نأ  کَشُوی  ُرََشب  انأ  اّمنإف   » معَأ ِوا  نورضاحلا  سانلااهُّیَا » الَا  دعب  امأ  »
اهفَرَش امهنأش و  مظِعل  هب  اّمَـس  نیلقثلا » مکیف  كرات  انا  و   » .هرایتخِِإب هیلا  ُبیُجم  ّهنأک  لوبقلاب ، هیّقََلت  یغَْبنَی  هنأ  یلا  ٌهراشا  هباجالاب  هنع 

نم و  يدـهلا ، یلع  ناک  هب  ذـخأ  هب و  کسمتـسا  نم  رونلاو ،  » لالَـضلا نم  يدـهلا » هیف   » مُدَّقَتلاب ِهتیِّقَحَِأل  هَمَّدَـق  هللا » باتک  اـمهل  ّوأ  »
ُبَبَسلا هناف  هب ،» اوکسمتسا  و  یلاعت ، هللا  باتکب  اوذُخَف   » .هواقَـشلا ِهَْریَحلا و  ِنیدایم  یف  کَلَه  هداعـسلا و  َقیرط  َأَطْخَا  يأ  َّلَض » َهأَطْخَا 

لاق .هئابرقأ  نم  هقدـصلا  مهیلع  تمُرَح  نم  مه  هتیب و  لهأ  امهیناث  و  یتیب » لها  و   » .هّیدـبألا هداعـسلا  هیّلِعلا و  ِتاماقملا  یلا  لِصوُملا 
نولماعلا ءاملعلا  مه  صاخ ، هب  دـیرُأ  ٌماـع  اذـه  و  هنحِملا ، نع  دَْـعبَا  مهف  ًهنیاـعم  مهل  رمـألا  ّنـأل  مهب  کـسمتلا  یلع  َّضَح  میکحلا : 

ِریغب هَوْدـُقلا  ْتعَفَتِْرا  اذـکه  خوسنملاب ، ُمکحلا  عفتراف  خوسنم ، ٌخـسان و  هنم  هللا  باتک  ّنأ  امک  و  قسافلا ... ، لهاجلا و  جرخف  مهنم ،
.یهتنا ایازَرلا ، ایالبلا و  نم  هدعب  مهَبیُصیَس  اّمم  َِملَع  امل  مهب  هّیصولا  یلع  َّثَح  .ءاحَلُصلا و  مهئاملع 

هتیب َلـهأ  یلاـعت  هللا  لـعج  يزارلا : ُرخفلا  لاـق  .دـیکأتلل  ًاـثالث  هرّرک  مهمارتحا و  مهب و  هیـصولا  یف  يأ  یتیب » لـها  یف  هللا  مکرکَذُأ  »
لاـق هِّّمتَت :»  » .مهریِغل کـلذ  عـقی  مل  و  هالـصلا ، مالـسلاو و  هراـهطلاو ، هقدـصلا ، میرَْحت  هّبَحَملا و  یف  .ءایْـشَا  هسمخ  یف  هـل  نیواـسم 
ِّبَحَأ ْنَم   » لاق مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) هنأ هیبأ  نع  دیز  نب  هللادبع  نع  َدِرُو  نیطمـسلاُرَرُد :»  » مظن یف  يدنرزلا  نیدلا  ُلامج  ظفاحلا 

یف ینِفلُْخیلف  یلاعت .)  ) هللا َهلِّوخ  امب  َعَّتَمَی  ْنأ  هلجأ و  یف  هل  أْسُنی  هلعجی )  ) ْنَا
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(1) «. ههجو ًادوسم  همایقلا  موی  ّیلع  درو  و  هرمع ، هرتب  مهیف  ینفلخی  مل  نمف  هنسح ، ًهَفالِخ  یلهأ 

 _ امش دننام  نم _  هک  دینادب  دعب ،) ياهنامز  نامز و  نیا   ) بئاغ رـضاح و  زا  معا  ای  دیرـضاح ، اجنیا  رد  هک  مدرم  يا  ناه  دعب ، اما 
، گرم ظفل  زا  تباجا  اب  .مریمب  ینعی   ) منک تباجا  ار  وا  سپ  دیایب ، توملا ) کلم  ، ) مراگدرورپ هداتـسرف  هک  تسا  کیدزن  مرـشب ،

(. دهد یم  رد  نت  گرم  هب  رایتخا  هب  ایوگ  دریذپب ، ار  نآ  تساج  هب  هک  نیا  هب  دنک  هراشا  ات  هدروآ ، هیانک 

نآ فرـش  ناش و  یگرزب  رطاخ  هب  هدیمان ، ردقنارگ  سیفن و  ار  زیچ  ود   ) مراذـگ یم  ياج  رب  هیامنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  و 
؛ رون و  یهارمگ ،) زا   ) تسا تیاده  نآ  رد  تسا ) مدقت  راوازـس  اریز  هتـشاد  مدـقم  ار  باتک   ) .تسادـخ باتک  ود  نآ  تسخن  ود ؛)

رود هب  تداعس  هار  زا   ) دوش یم  هارمگ  دباترب  يور  نآ  زا  سک  ره  و  تسا ، تیاده  قیرط  رب  دریگرب ، دنز و  گنچ  نآ  هب  سک  ره 
نآرق اریز   ) دیوش کسمتم  نآ  هب  دیریگربار و  ادـخ  باتک  سپ  ددرگ .) یم  كاله  تواقـش  تریح و  ياه  نادـیم  رد  و  دـتفا ، یم 

زا یناـسک  اـهنآ  و  تسا ، نم  تیب  لـها  مود  سیفن  زیچ   ) متیب لـها  و  تسا .) يدـبا  تداعـس  هبترم و  دـنلب  تاـماقم  هـب  ندیـسر  هار 
(. تسا مارح  ناشیارب  هقدص  هک  تسا  ربمایپ  ناشیوخ  ناکیدزن و 
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تیب لها  هب  تبسن  رما  نیا  اریز  تسا ، هدرک  بیغرت  هدناوخ و  ارف  تیب  لها  هب  کسمت  رب  ار  مدرم  ربمایپ  دیوگ : یم  يذمرت  میکح  )
زا دوصقم  .تسا و  هدـش  هدارا  صاخ  نآ  زا  هک  تسا  یماع  مکح  نیا  .دـنک و  یم  رت  رود  تالکـشم  زا  ار  نانآ  ربماـیپ ، روضح  اـب 

خوسنم خسان و  نآرق  هچنانچ  و  دنرادن ،… ار  تلیـضف  نیا  دنقـساف ، لهاج و  هک  اهنآ  زا  یناسک  ور  نیا  زا  دنلماع ، ءاملع  تیب  لها 
کـسمت تیلباق  اهنآ  زا  حلاصان  ناسک  تسا ، نینچ  زین  تیب  لها  هب  کسمت  .دوش  یم  عفترم  خوسنم  مکح  خسان ، ندمآ  اب  و  دراد ،

اـهالب و ار  ناـنآ  يو  زا  سپ  يدوز  هب  هک  هتـسناد  یم  اریز  تـسا ، هدرک  شرافـس  ار  مدرم  تـیب  لـها  هـب  تبـسن  ربماـیپ  .دـنرادن  ار 
(. دریگ یم  ربرد  اهتبیصم 

دیکات يارب  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  .اهنآ  تشادیمارگ  ناشیا و  هب  تبسن  شرافس  رد  ینعی   ) متیب لها  هرابرد  مروآ  یم  ناتدای  هب  ار  ادخ 
رد تـسا ؛ هداد  رارق  ناـسمه  زیچ  رد 5  وا  اـب  ار  ربماـیپ  تیب  لـها  لاـعتم  يادـخ  تسا : هتفگ  يزار  رخف  .تسا  هدرک  رارکت  راـب  هس 

نیا وا  تیب  لـها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریغ  يارب  .تاولـص  مالـس و  رد  تراـهط و  رد  هقدـص ، تـمرح  رد  تـبحم ،
(. تسین اهتلیضف 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  اجنآ  رد  .تسا  نیطمـسلاررد  مظن  رد  يدنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  هتفگ  هراب ، نیا  رد  ینایاپ  هتکن 
سپ دیاب  دوش ، دنم  هرهب  ایند  رد  ادخ  ياهتمعن  زا  و  دـتفا ، ریخات  شلجا  دراد  تسود  سکره  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و 

کین و ینیشناج  ملها ، هب  تبسن  نم  زا 
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.دوب دهاوخ  هایس  ور  نم  دزن  تمایق  زور  و  ددرگ ، یم  هاتوک  شرمع  هنرگا  .دشاب و  هتسیاب 

رجح نبا  حرش  . 2

: دسیون یم  دهد و  یم  حرش  ار  نیلقث  ثیدح  یهیبنت  رد  یمتیه ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  رد 

، نیلَقَث نوندألا - ُطْهَرلا  لسنلا و  ُلهألا و  هیقوفلا  هاـنثملاب  یه  و  ...هترتع _  نآرقلا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یَّمـس  »
و هیعرـشلا ، ِماکحألا  و  هیّلعلا ، ِمکِحلا  ِرارـسألا و  مولعِلل و  ٌندعم  امهنم  ّلک  ِذا  کلذک ؛ ِناذه  و  نوصم ، ریطخ  سیفن  ّلک  لقثلا  نأل 
و  ) .تیبلا لها  َهمکحلا  انیف  َلَعَج  ِهللاُدْمَحلا  لاق : .مهنم و  میلعتلا  و  مهب ، کّسَمَتلاو  ءادتقالا  یَلَع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّثح  اذل 

.امهقوقح ِهیاعر  َبوجو  لِْقِثل  نیلقث  ایِّمُس  لیق )

دّیُوی .ضوحلا و  یلا  باتکلا  نوقراُفی  نیذـلا  مهذا  هلوسر ، هّنُـس  هللا و  باتکب  نوفراعلا  مه  اـمنا  مهنم ، مهیَلَع  ُّثَحلا  َعَقَو  َنیذـلا  َُّمث 
و ًاریهطت ، مهرّهَط  َسجرلا و  مهنع  بهذا  هللا  نِإل  ءاـملعلا  هّیَقب  نع  کلذـب  اوُّزّیَمَت  و  مکنم ) ُمَلْعَا  مّهناـف  مهومِّلَُعت  ـالو   ) قباـسلا ُربخلا 

مهنع اوزاتما  مهنأل  کـلذ ، مهنم  یلوأ  تیبلا  لـهاف  شیرق  مومِعل  اذـه  َتَبَث  َّرَم  دـق  هرثاـکتملا و  اـیازملا  هرهاـبلا  تاـمارکلاب  مُهفَّرَش 
.شیرق هیقب  اهیف  مهکراُشیال  تایصوصخب 

باتکلا َّنأ  امک  همایقلا ، موی  یلا  هب  کُّسَمَتلل  مهنم  ٍلّهأتم  عاطقنا  مدـع  یلا  ٌهراشا  تیبلا  لهاب  کـسمتلا  یلع  ثحلا  ثیداـحأ  یف  و 
لها نم  لودُع  یتُّما  نِم  ٍفَلَخ  ّلک  یف  ) قباسلا ربخلا  کلذـل  دهـشی  و  یتأی - امک  ضرألا - ، لهأل  ًانامَا  اوناک  اذـهل  .کلذ و  زیزعلا 

(... یتیب

ص:64
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هتاِطْبنَتْـسُم و ِقئاقد  هملع و  ِدـیزَم  نِم  اْنمِّدَـق  امل  هجو ،) هللا  مرک   ) بلاط یبا  نب  ُیلع  مهُِملاع  مهُماِما و  مهنم  هب  کّسَمَتَی  نم  ّقحَا  مث 
(1) «. ...انلق اِمل  ُهَّصَخَف  مهب ، کّسمتلا  یلع  َّثَح  نیذلا  يا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ُهرتع  ٌیلع  رکبوبا : لاق  َّمَث  نِم 

ره لقث  اریز  .تسا  هدـیمان  نیلقث  ار ، دوخ  کیدزن ) ناشیوخ  لسن و  هداوناـخ و   ) ترتع نآرق و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هبترمدنلب و مکح  رارـسا و  دـنا و  ینید  مولع  ندـعم  اهنآ  زا  مادـک  ره  .دـنا  نینچ  ود  نیا  .تسا و  ظوفحم  دنمـشزرا و  سیفن ، زیچ 
هدناوخارف و ود  نیا  زا  يوریپ  کسمت و  هب  ار  نامدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  .دنرادرب و  رد  ار  یعرـش  ماکحا 

هتفگ زین  و   ) .داد رارق  ار  ملع  تمکح و  نادـناخ  اـم  رد  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هدومرف : و  دـنزومایب ، ملع  ناـنآ  زا  هک  تسا  هتـساوخ 
.تسا نیگنس  نارگ و  سب  ناشقح  تیاعر  هک  دنا  هدش  هدیمان  نیلقث  ور  نآ  زا  ود  نیا  هک  هدش )

، دنا لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  فراع  هک  تساهنآ  زا  یناسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  رد  ترتع  زا  دوصقم 
امـش زا  نانآ  هک  دـیزوماین ، يزیچ  اـهنآ  هب  : » دـیوگ یم  هک  یتیاور  .دـنوش  یمن  ادـج  نآرق  زا  ضوح  رد  دورو  اـت  هک  دـننانآ  اریز 

.دنک یم  دیکات  ار  هتفگ  نیا  « دنرتاناد

راکـشآ و تامارک  هب  و  تسا ، هتخاس  كاپ  اه  یتشز  اه و  یگدولآ  زا  ار  نانآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  ناملاع  رگید  زا  نانیا  زیامت  هجو 
.دنرختفم ناوارف  يایازم 

ص:65
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همه هراـبرد  نخـس  نیا  هاـگ  ره  دـنرتملاع » امـش  زا  ناـنآ  هک  دـیزومایب  ملع  شیرق  زا  : » دـیوگ یم  هک  تسا  یتیاور  شیرق  هراـبرد 
دقاف رگید  ياه  یـشیرق  هک  دنزاتمم  یتایـصوصخ  هب  نانآ  اریز  دـنک ، یم  قدـص  تیولوا  هب  تیب  لها  هرابرد  دـشاب ، قداص  شیرق 

.دننآ

.تمایق ات  دراد ، تیلها  کسمت  يارب  هک  نانآ  زا  یـسک  هتـسویپ  دوجو  هب  تسا  هراشا  تیب ، لها  هب  کـسمت  رب  رارـصا  ثیداـحا  رد 
ره رد  : » دیوگ یم  هک  یثیدـح  .دـنا و  نیمز  نانکاس  يارب  ینمیا  ببـس  نانآ  هک  تسور  نیا  زا  و  تسا ، نینچ  نآرق  هک  روط  نامه 

.تسا بلطم  نیا  دهاش  دراد » دوجو  متیب ، لها  زا  يرتسگ  تلادع  متما ، زا  یلسن 

ياهطابنتـسا ناوارف و  ملع  هـک  تـسا ، بلاـط  یبا  نـب  یلع  اـهنآ  ملاـع  ماـما و  کـسمت ، يارب  ناـشیا  ناـیم  زا  سک  نیرتراوازـس  و 
هتـساوخ ربمایپ  هک  یناـسک  زا  ینعی  تسادـخ ،» لوسر  ترتع  یلع  : » تسا هتفگ  رکبوبا  رطاـخ  نیمه  هب  .دراد و  قیقد  هنافاکـشوم و 

…. دنوش کسمتم  نانآ  هب  نامدرم 

هنّیَبُم هّنـسلا  ّنِأل  باتکلا ، یلع  هرِـصَتْقُملا  ثیداحالا  نم  دارملا  یه  و  یتّنُـس ، هللا و  باتک  هیاور : یف  و  : » دنک یم  هراشا  رجح  نبا  زین 
نِم ُدافتـُسی  تیبلا و  لها  نم  امهب  ءامَلعلاب  هنـسلاب و  باتکلاب و  کسمتلا  یلع  َعَقَو  َّثَحلا  ّنَا  لصاحلاف  اهِرکِذ ، نع  هرکِذ  یَنْغَأَـف  هل ،

ادـخ و باتک  ترتع ، ادـخ و  باتک  ياـج  هب  هیاـمنارگ  زیچ  ود  یتیاور  رد   (1) «. هعاسلا ِمایق  یلا  هثالثلا  ِرومألا  ُءاـقب  کـلذ  عومجم 
زا دارم  .تسا و  هدمآ  تنس 
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ظفل ندروآ  اـب  و  تسه ، زین  تنـس  هدـنرادربرد  تاـیاور ) رد   ) باـتک رکذ  ور  نیا  زا  تسا ، نآرق  رگناـیب  هک  تسا  یثیداـحا  تنس 
.تسین تنس  ظفل  رکذ  هب  يزاین  باتک 

.دنا ود  نیا  هب  لماع  هک  تیب  لها  زا  یناملاع  رب  تسا و  تنس  باتک و  هب  کسمت  رب  ربمایپ  ناوخارف ) و   ) رارصا هک  نیا  لصاح 

.دنا یقاب  تمایق  مایق  ات  تیبلا ) لها  تنس و  باتک ،  ) هس نیا  هک  دوش ، یم  هدافتسا  اهنیا  عومجم  زا  و 

رگید گرزب  ناملاع  حرش  . 3

نیدلا دعس  ، (2)( فشاک رد  م743   ) یبیط ، (1)( ملسم حیحص  حرـش  رد  م 676   ) يوون نیدـلا  ییحم  نوـچ  رگید  گرزب  ناـملاع 
کلم  ) يدابآ تلود  نیدلا  باهـش   (4) (، نیطمـسلاررد مظن  رد  يدنا ، م 750 و   ) يدنرز  (3) دصاقم ،) حرـش  رد  م 791   ) ینازاتفت
رهاوج رد  م911   ) يدوهمـس نیدلا  رون   (6) هیلع ،) هلاـسر  رد  م910   ) یفشاک نیسحالم   (5) (، ءادعـسلا هیاده  رد  م 849  ( ) ءاملعلا

(9) تاعمل ،) رد  م1052   ) يولهد قحلادبع   (8) افش ،) حرش  رد  م1014 ،  ) يراق یلع  الم   (7) نیدقعلا ،)
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صص 557-71. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 5
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هللا یلو   (3) بهاوم ،) حرـش  رد  م1122   ) یناقرز  (2) رینم ،) جارـس  رد  م1070   ) يزیزع (1) ضاـیرلا ،) میـسن  رد  (م1069  یجافخ
سمـش روظنم ، نبا  يرزج ، ریثا  نبا  یجنخ ، ناـهبزور  نوچمه ، یملع  ياـه  هناوتـسا  (4) و  نینمؤـملا ،) هآرم  رد  م1270   ) يونهکل

مادـک ره  یطویـس و…(5)  یلیجع ، یناجرج ، فیرـش  دیـس  یـشخدب ، ناـخ ، نسح  يولوم  ناـمز ، نسح  يولوم  يواخـس ، نیدـلا 
رجح و نبا  زا  هچنآ  رد  اهنآ  نانخس  نومضم  و  دنا ، هتخادرپ  نیلقث  ثیدح  زا  یـشخب  ای  طوسبم  حرـش  هب  یتبـسانم  هب  ای  هناگادج و 

یسراف نابز  هب  ار  ثیدح  هک  نانآ  زا  یکی  نانخـس  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .تسا  دوجوم  دایز ، مک و  یکدنا  اب  دیدرگ ، لقن  يوانم 
.دبای رتشیب  ینشور  بلطم  تیمها  ات  .دوش  لقن  هدرک ، حرش 

ءاملعلا کلم  حرش  . 4

: دسیون یم  ثیدح  لقن  زا  سپ  ءادعسلا  هیاده  رد  ءاملعلا  کلم 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نوچ  ینعی  تشگزاب ، عادولا  هجح  زا  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  »
ره ار  قلخ  دش و  هلغلغ  هحون و  نایجاح  رد  دیایب .» ماقم  نیا  رد  هک  یسک  رب  نم  مالس  : » دومرف درک و  عادو  ار  نایجاح  جح 

ص:68

صص 722-24. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1

.730 صص 31 ، ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 2

صص 734-38. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 3
ص786. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 4

صص 26-300. ج3-4 ، راونالا ، تاقبع  - 5
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نارتشا ياهنالاپ  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  سپ  هدیـسر ، تسا  لزنم  هک  مُخ  ات  هداتـسیان  دینادرگ ، یم  زاب  دنچ 
ياج هب  ماقم  مئاق  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : نارای  .دمآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  سپ  دنزاس ، ربنم  قیرط  هب  دننک و  رابنا 
هارمگ زگره  نم  دـعب  دـینز  ود  ره  نیرب  گنچ  رگا  و  دـینیبب ، نم  دـعب  نم  ياـج  هب  نم  نادـنزرف  نآرق و  : » دومرف مینیبب ؟ ار  هک  وت ،

«. دیدرگن

هارمگ زگره  ناشیا  کـسمتم  دـنا ، قح  هب  ناـیامنهار  ناـشیا  زا  دـشاب و  تماـیق  اـت  ناـشیا  ءاـقب  هک  دـش  تباـث  ثیدـح  نیدـب  سپ 
(1) «. ددرگن

: دهد یم  حرش  ار  ثیدح  هلمج ) هب  هلمج  هملک و  هب  هملک   ) لصفم روط  هب  تنس ،» حرش   » باتک رد  و 

« مخ ریدغ  لزن  : » هلوق

هزات رـس  زا  تحیـصن  نیا  دـنیآ ، تمایق  ات  عضوم  نآ  رد  نایجاح  زا  هک  ره  ات  درک ، تحیـصن  نیا  دـمآ ، مخ  ریدـغ  عضوم  رد  نوچ 
.دنراد دای  دوش و 

« لبإلا ُلاحِر  ُعَمُْجی  نأ  رمأ   : » هلوق

فالتخا فالخ و  دعب ؛ ار  یسک  دوش ، هیلع )…(  عومجم  دونشب و  هباحـص  زا  یکی  ره  ات  دننک  عمج  ار  نارتشا  ياهنالاپ  ات  : » دومرف
«. ...هیادهلل ٌمیظع  ٌرمأ  ّهنأل  دشابن ،

« ماق : » هلوق

ص:69
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… دوب ناشیا  میظعت  مارکا و  لیلعت  مایق  رد  یفطصم  ضرغ  و  غلبا ، تسا و  رهشا  هداتسیا  زاوآ  هک  نآ  زا 

«. هیلع یْنثَأ  هللاَدِمَحَف و  : » هلوق

… تسا میظع  يرما  ناشیا  هب  کسمت  و  دنردقلا ، میظع  نادنزرف  نآرق و  دوش  مولعم  ات 

« َرکَذ : » هلوق

.دنوش کیدزن  دیما  هب  و  دزرلب ، مرن  اهلد  ات  هدرک )…(  دای  رایسب  ار  ادخ  و 

« َظَعَو و  : » هلوق

… دهد هویم  مخت  نآ  هاگ  نآ  ینک ، مرن  لوا  يزیرب  نیم  رد  مخت  نوچ  اریز  دینادرگ ، مرن  اهلد  داد و  دنپ 

! « سانلااهیا ای  : » هلوق

رـضاحلا و لقاعلا ، ِریغ  ِلقاعلا و  مدآ  ینب  َعیمج  لوانتَی  ماع  ٌمِسا  سانلا ، بطاخُملا ، ِهیبنت  ُهملک  اـه ، يداـنملا ، ُمسا  ّيأ ، ءادـن ، اـی ، ... 
.لافطالا نیناجملا و  نود  باطخلا  غلبم  نوغلابلا ، نولقاعلا  انهه  َدارملا  ّنأ  ّالا  ریبکلا ، ریغصلا و  بئاغلا ،

« ٌرََشب انأ  امنا ) : ») هلوق

… دوب کلم  هک  دیوگن  یسک  زین  و  دشاب ، دلو  ار  رشب  هک  نآ  زا  وا  دالوا  زا  دراین  راکنا  یسک  ات 

« كرات ُتکرت و  ّینا  و  : » هلوق

… دیرآ دای  ارم  نآ  ندید  زا  ات  راگدای ، هکورتم  امش  رد  مراذگ  یم  نم  هک  تسا  نیا  لاح  و 

ص:70
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انأَـف یئاـْنبا  یتُّما  .دنراپـس  نادـنزرف  هب  هکورتـم  دـسر  کـیدزن  هب  توم  نوچ  هک  تسا  ناردـپ  مسر  هچ  اریز  تفگ ، نآ  زا  كراـت ،
.درپس تما  هب  هنیآ  ره  ناشیا ) ردپ  نم  دنتسه و  نم  نادنزرف  متما   ) .مهُوبَا

« مکیف : » هلوق

رپس تما  ناشیا ، یماکان  تایلب و  رد  و  دشاب ، ار  تاداس  نآرق و  لحم  ماقم و  تما  ات  تفگن ، مِکلْجِأل » مکل و  كرات  ینا   » هک نادب 
… تسالب رپس  ار  لام  هسیک ، هچنانچ  دشاب ،

« يدعب نم  اّولِضَت  نل  امهب  ُمتکّسَمَت  نا  : » هلوق

ای دـهد ، كرت  ود  ره  نیا  زا  یکی  هک  ره  سپ  دـیدرگن ، هارمگ  زگره  ود  ره  نیدـب  دـینک  کسمت  رگا  هک  تسا  نآ  تیادـه  طرش 
… دوب دناوت  هارمگ  دباین و  تیاده  دنکن ، کسمت  ای  ار  لوسر  نادنزرف  ای  ار  نآرق 

« ْنیَلَقَثلا : » هلوق

…. دننک فصو  نزو  ناحجر و  لقث و  هب  ار  نآ  دننک  دای  فرش  لضف و  هب  هک  يزیچ  تسا  تداع  ار  برع  و  … 

«. امهیف ینوفلخت  فیک  : » هلوقو ادِرَی .» یتح  اقّرَتْفَی  نلو  : » هلوق و  امهب ،» ُمتکَسَمَت  نِا  : » هلوق و  مکیف .» : » هلوق

.تسا ربارب  نادنزرف  نآرق و  ینعی  عومجم  میظعت  هک  دشاب  تراشا  ات  درک  عمج  لوسر  نادنزرف  نآرق و  هروکذـم  رئامـض  عیمج  رد 
و دـشابن ، نامیا  يرآ  نامیا  یکی  رب  يوش و  رکنم  یکی  زا  رگا  دـشابن ، ضعبب » رفکن  ضعبب و  نمؤن   » ناگدـنیوگ زا  یـسک  چـیه  و 

… يدشن زیاج  ریمض  عمج  يدندومن ، ربارب  میظعت  هبترم  هب  ود  ره  رگا 

ص:71
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« یترتع هللا و  َباتک  : » هلوق

وه و  واولا ، هیف  ُلصألا  و  مکحلا ،)  ) فطعلا یف  نیَْئیَشلا  نیب  ُعمجلاوه  فْطَعلا  یناجرجلا : رهاقلادبع  مامالا  خیشلا  لاق  .فطَعلاب  رکذ 
.يْوتَفلا ُهَِّمئَا  هغللا و  لها  ُهّماع  هیلع  و  یفنلاوا ، تابثالا  وه  يذلا  مکُح  یف  فطعلاو  فوطعملا  نیب  عمجلا  يا  اندنع ، عمجلا  قلطُِمل 

«. هب اوکَسمَتْسا  هللا َو  باتِکب  اوذُخ  : » هلوق

تمالع نم  دالوا  ّبح  .تسادخ و  بح  تمالع  نآرق  ّبح  هک  نآ  زا  نم  نادنزرف  نآرق و  یتسود  رد  دیـشاب  مکحم  تباث و  ینعی :
… تسا نم  ّبح 

« یترتع : » هلوق

.نادنزرف ِنادنزرف  نادنزرف و  هرتعلا ؛ مالسألا ، جات  یف  …

« یتیب لها  : » هلوق

… هدلو دلو  هدلو و  لجرلا : تیب  لها  تاکنلا »  » یف

« هللا مک  رکذا  : » هلوق

یف ّنِأل  هوُّلِجَاَف ، يا  هورکَذَـف ، ثیدـحلا : یف  رداصملا :» جات   » یف .ناشیا  نداد  یگرزب  رهب  زا  دومرف  لیعفت  باـب  زا  ار  رکذ  هک  نادـب 
( نتشاد گرزب  لالجالا :  ) هلالِجا ءیشلا  رکِذ 

ار نانآ  ات  نم ، نادـنزرف  یتسود  رد  ار  يادـخ  مروآ  یم  امـش  داـی  هب  دوخ و  نادـنزرف  یتسود  رد  ار  امـش  منک  یم  شرافـس  ینعی :
… دینکن شومارف 

« اقَّرَتْفَی َنل  : » هلوق

رد فرـش  لضف و  میظعت و  زا  ود  ره  نیا  دوشن  ادج  ینعی  .تسا  دـییأت  يارب  اجنیا  نل  تسا و  دـیکأت  يارب  نل  یناَرت ،» َْنل   » لحم رد 
.یبقع ایند و 
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نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


«. َضوحلا َّیلع  ادِِری  یتح  : » هلوق

.رثوک ضوح  رب  دنیایب  هک  نآ  ات  هللا  لوسر  نادنزرف  نآرق و  میظعت  دوشن  ادج  زگره 

اج نآ  قفانم  زا  قفاوم  و  دحلم ، زا  دحوم  و  كرـشم ، زا  نمؤم  دشاب ، رثوک  رب  دورو  ار  همه  هک  نآ  زا  دـنرآ  دای  ات  درک ، رثوک  رکذ 
.دننارب رود  زا  ار  قفانم  و  دنهد ، ندمآ  تسا  نادناخ  بحم  هک  ره  رثوک  ضوح  رب  ینعی : ددرگ … ، ادج 

«. امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  : » هلوق

وت زا  هک  یـسک  ياج  هب  هفالِخلا : فَلَخلا و  و  اْنلَّضَف » فیک  ْرُْظنُا   » یلاـعت هلوقل  .لـّمأتلا  راـبتعالا و  ینعمب  رظنلا  رداـصملا :» جاـت   » یف
.ندوب فلخ  ندمآ و  رد  یسک  رد  یسک  یپ  زا  ْفلِخلا : نداتسیا و  هدوب 

ضرالا یف  َِفئالَخ  مکاْنلَعَج  مث   » .دوب دیهاوخ  هنوگچ  نم  نادنزرف  نآرق و  اب  نم  دعب  هک  دینک  هشیدنا  دـیریگ و  تربع  سپ  ینعی :
« نولَمْعَت فیک  َرُْظنَِنل  مه  دعب  نم 

(1) «. يدعب نِم  ینوُمتفلخ  امَْسِئب  : » ار امش  میوگن  ادرف  ات  دیشابم ، دب  فلخ  درک ، دیهاوخ  ناشیا  هب  هچنآ  دنیب  یم  دنوادخ  هنیآ  ره 

: دیوگ یم  مود  هولج  رد  ءاملعلا  کلم 

: یلاعت هللا  لاق  مهب ) کسمتیال   ) مهکّسمتی نم ال  همذم  یف  هیناثلا : هولجلا  »

ص:73

صص 558-65. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
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«. ...َلوسرلا ُِققاُشی  ْنَم  میلا َو  ٌباذع  مهبیُِصی  ٌهنتف  مهَْبیُصت  ْنَا  هِْرمَا  ْنَع  نوِفلاُخی  نیذلا  ِرَذْحَْیلَف  »

رکنم دراـین و  اـج  هب  هک  ره  سپ  .تسا  تباـث  صوصن  هب  یفطـصم و  لوق  لـعف و  هب  لوسر  دـالوا  هب  کـسمت  یتـسود و  نم ! زیزع 
ام هوذـخَف و  ُلوسرلا  مکیتآ  ام  و  : » یلاـعت هللا  لاـق  نینمؤمب .» مه  اـم  رخـآلا و  مویلاـب  هللااـب و  اـّنمآ  لوقی  نَم  : » دـشاب یموق  زا  ددرگ ،

«. اوهْتناَف هنع  مکیهَن 

.هنع مُهاَهَن  ُّیبنلا و  مهَرَمَأ  ام  ِّلک  یف  ماع )  ) ٌمومع هنأ  دوعسم  نبا  نع 

هایـس ادرف  دشابن و  دنمدوس  وا  نامیا  دـیوگ _  نمؤم  ار  دوخ  رهاظ  هب  هچ  رگا  دـنکن _  لوسر  دالوا  نآرق و  هب  کسمت  هک  ره  سپ 
(1) «. ددرگ ور 

نیلقث ثیدح  هدمع  ناگژاو  . 5

هراشا

: دریگ ماجنا  رتشیب  یسررب  ثیدح  یساسا  هدمع و  ناگژاو  هرابرد  تساج  هب  نونکا 

نیلقث .أ 

: تسا هتفر  راک  هب  نآرق  تایآ  رد  »و … لیقث  » و لاْقثأ » «، » ْتَلُقَث «، » نالقثلا «، » لاِقث  » دراد ینآرق  هشیر  نیلقث  هژاو 

تسا یسک  امش  راگدرورپ  ؛(2)  ًالاِقث ًاباحَس  ْتِّلَقَا  اذا  یّتَح  ِهتَمْحَر  يدی  نیب  ًارُشب  َحایرلا  لسُری  يذلاوه  »

ص:74

ص 567. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
.57 (: 7  ) فارعا - 2
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«. دنزاس اجباج  و  دنهد ) لکش  ار  مکارتم  و   ) نیگنس ياهربا  ات  دتسرف  یم  ار  اهداب  نارادناج ) رب   ) شتمحر هب  تراشب  باب  زا  هک 

( تلاح رد  ای  اه و  هتسد  رد  هعماج  رد  ینید  تموکح  نید و  يراوتسا  ینید و  فادها  ققحت  ياتسار  رد   ) (1) «. ًالاَِقثَو ًافاَفِخ  ْاوُرِْفنِا  »
نارگن لد  راد و  هلئاع  تسدیهت و  هاوخ  و  دنمناوت ، رطاخ و  هدوسآ  لابکبـس و  ناوج و  هاوخ  يراوشد ، یناسآ و   ) نیگنـس کبس و 

(. دیزیخ اپ  هب  و   ) دینک و ترجه  دنملاس ) هداوناخ و  لام و 

(2) .تسا هدش  لامعتسا  زین  دعر  هروس  رد  لاقث  هژاو 

(«. مینک یم  یگدیسر  امش  هب  یلغش  ره  زا  غراف  و   ) میزادرپ یم  امش  هب  يدوز  هب  هیامنارگ  زیچ  ود  يا  ؛(3)  ِناَلَقَّثلا اَهُّیَأ  ْمَکل  ُغُْرفَنَس  »

یعامتجا يدرف و  ياهـشالت  رمع و  یگدـنز ، لصاح   ) هک دنراگتـسر  یناـسک  ؛(4)  َنوُِحْلفُْملا ُمُه  کـِئ  _ َلْوُأَـف ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  نَمَف  »
«. تسا دنمشزرا ) هتسیاب و  يا  هتخودنا   ) نیگنس و يراب  اهنآ )

ْتَلُقَث َوُه  َّالِإ  اَِهْتقَِول  اَهیِّلَُجی  یِّبَر َال  َدنِع  اَهُْملِع  اَمَّنِإ  ُْلق  اَهاَسُْرم  َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  کَنُولَأْسَی  »

ص:75

.41 (: 9  ) هبوت - 1
.12 (: 13  ) دعر - 2

.31 (: 55  ) نمحرلا - 3
.102: نونموم 8 و  (: 7  ) فارعا - 4
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هعقاو هک  نادب  … ) دنـسرپ یم  وت  زا  تمایق ) زیخاتـسر  ندیـسر  ارف  هظحل   ) تعاس زا  ؛(1)  ًهَتَْغب َّالِإ  ْمکِیتَْأت  ِضْرَألاَو َال  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف 
«. دوشن عقاو  یناهگان  زج  دراد و  تمظع  و  تسا ، نیگنس  نارگ و  نیمز  اه و  نامسآ  رد  زیخاتسر )

روخ رد  دنمـشزرا و   ) نیگنـس شراب  یـسرباسح ) زور  تمایق و  رد   ) هک یـسک  ؛(2)  ٍهَیِـضاَّر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاَوَم ، ْتَلُقَث  نَم  اَّمَأَـف  »
«. دراد دونشخ  هدیدنسپ و  یگدنز  شیع و  تسا ، هجوت )

ورف زاس  تشونرـس  دنمـشزرا و  مهم و  سب  نیگنـس و  ياه ) هلمج  هملک و   ) یلوق وت  رب  يدوز  هب  ؛(3)  ًالیِقَث ًالْوَق  ْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ  »
«. مینکفا

و دنـشک ، شود  رب  تسا ) یندـشنادج  اهنآ  زا  هک  ار  ناشدرکلمع  لصاح  و   ) راب نارفاک  ؛(4)  ْمِِهلاَْقثَأ َعَّم  ًالاَْقثَأَو  ْمَُهلاَْقثَأ  َُّنلِمْحََیلَو  »
(«. دنا هدییارگ  فارحنا  یهارمگ و  هب  نانآ  هلیسو  هب  هک  ار  نارگید  ياهراک  زا  یتاعبت  و   ) ییاهراب نآ  هارمه  زین 

ْمَّل ٍدََلب  َیلِإ  ْمَکلاَْقثَأ  ُلِمَْحتَو  َنُولکَْأت ، اَْهنِمَو  ُِعفاَنَمَو  ٌءْفِد  اَهِیف  ْمَکل  اَهَقَلَخ  َماَْعنَألاَو  »

ص:76

.187 (: 7  ) فارعا - 1
.6-7 (: 101  ) هعراق - 2

.5 (: 73  ) لمزم - 3
.13 (: 29  ) توبکنع - 4
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لمح اهرهـش  هب  ار  ناتنیگنـس  ياهراب  تاناویح  نیا  دیرفآ … امـش  يارب  ار  نایاپراهچ  دـنوادخ  ؛(1)  ِسُفنَألا ِّقِِشب  َّالِإ  ِهیِِغلاـَب  ْاُونوکَت 
«. دیربب اهرهش  هب  ار  نارگ  ياهراب  نیا  از  تقشم  جنر  تمحز و  اب  زج  دیتسناوت  یمن  امش  دندوبن  نانآ  رگا  و  دننک ، یم 

: دیوگ یم  نینچ  لقث  هدام  رد  بغار 

رد هدام  نیا  .دوش  یم  هتفگ  نیگنـس  دراد ، يرترب  هک  یفرط  هب  يریگ ، هزادنا  ای  نزو و  … ماگنه دـنمه ، لباقم  یکبـس  ینیگنـس و  »
«. دوش یم  لامعتسا  هجو  ود  رب  فیفخ  لیقث و  ددرگ … یم  لامعتسا  یناعم  رد  نآ  زا  سپ  و  دور ، یم  راک  هب  ماسجا  رد  لصا 

… نآ ریغ  رابتعا  هب  رگم  دوش  یمن  هتفگ  کبس  نیگنس و  يزیچ  هب  هک  تسا  نیا  نآ  و  هفیاضم ، وحن  هب  . 1

دوش یم  هتفگ  یماسجا  هب  فیفخ  .خولک و  گنـس و  دننام : دنراد  نییاپ  هب  ندمآ  دورف  هب  لیامت  هک  یماسجا  رد  لیقث  لامعتـسا  . 2
: تسا نینچ  هنیمز  نیا  رد  روظنم  نبا  مالک  نومضم   (2) .دود شتآ و  دننام  دنلیامتم  دوعص  هب  هک 

برع رظن  رد  دنیوگ … لقث  نیگنس  راب  هب  .تسا  لاْقثَا  لِْقث  عمج  و  لاِقث ، لَِقث ، عمج  .تسا  یکبس )  ) تفخ ضیقن  ینیگنـس )  ) لَِقث
.دنک یم  یکبس  ساسحا  نیمز  دریمب  ای  دوش  هتشک  هک  هاگنآ  نیمز ، رب  تسا  يراب  هنزو و  هدنشخب ، نامرهق و  روالد 

ص:77

5و 7. (: 16  ) لحن - 1
صص 79-80. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
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ًالْوَق ْکیَلَع  یِْقُلنَـس  اَّنِإ   » هیآ رد  لیقث  يانعم  .تفگ  ناوت  یم  لقاث  لیقث و  لَقَث و  سیفن  زیچره  هب  دوش و  یم  هتفگ  لـِقث  زین  هاـنگ  هب 
یم نیگنـس  ناسنا  رب  تسا و  هارمه  تمحز  یعون  لوبق  اب  ادـخ  رماوا  همه  لالح و  مارح و  اریز  .تسا  نآ  هب  لمع  ینیگنـس  ًـالیِقَث »

تدش يانعم  هب  لَِقث  تسا و  رفاسم  ناسک  الاک و  يانعم  هب  لقث  .تسا  یهلا  تابجاو  دارم  هک  هدش  هتفگ  .ددرگ و  یمن  ادا  دـیامن و 
تردـق هلیـسو  هب  ار  ود  نآ  اریز  هدـیمان ، ْنیلَقَث  ار  سنا  نج و  نآرق  رد  دـنوادخ  .تسا  هدـمآ  زین  لِقث  يانعم  هب  لَـقَث  .ضرم  نتفاـی 

(1) .تسا هداد  يرترب  نارادناج  رگید  رب  لقع  زییمت و 

ار ود  نآ  دنمشزرا  هاگیاج  ردق و  یگرزب  هلیسو  نیا  هب  ات  تسا  هدیمان  نیلقث »  » ار ترتع  نآرق و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(2) .دیوگ لَقَث »  » ریطخ سیفن و  زیچ  ره  هب  برع  .ددرگ  روآدای  ار  ود  نآ  يالاب  تلزنم  نأش و  و  دنایامنب ،

نینچ نیلقث  هژاو  هرابرد  نیلقث ، ثیدح  رکذ  زا  سپ  تسا - حیباصملا  هاکـشم  باتک  رب  یحرـش  هک  حیتافملا - هاقرم  باتک  بحاص 
: دنک یم  رظن  راهظا 

...امهعبات و یلع  لیقث  امهب  لمعلا  نأل  و  امهردـق ، مظعل  امهب ، هتیب  لها  هللا و  َباتک  یَّمَـس  .نیمیظعلا  نیرمـألا  يا  نیتحتفب  نیلَقَثلا  »
ُحلصتسی نیدلا  ّنأل  .هرتعلا  باتکلا و  امهب  هِّبَش  دق 

ص:78

صص 85-8. ج11 ، برعلا ، ناسل  - 1
ص88. ج11 ، برعلا ، ناسل  - 2
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حتف هب   ) نیلقث ؛(1)  لیقث وهف  هیف ، سفانتم  ردق  نزو و  هل  ٍءیـش  ّلک  و  سنألا ) نجلا و  يا   ) نیلَقَثلاب ایندـلا  ِتَرِمُع  امک  ُرُمْعَی ، امهب و 
نیلقث تسا  گرزب  ناشـشزرا  ردق و  هک  ور  نآ  زا  ربمایپ  تیب  لها  ادـخ و  باتک  تسا ، گرزب  رما  ود  يانعم  هب  تسخن ) فرح  ود 

زیچ ود  هب  ترتع  باتک و  هک  نیا  تسا .»… نیگنـس ) و   ) لیقث اهنآ  ناوریپ  رب  ود  نآ  هب  لمع  هک  رطاخ  نادب  زین  و  دنا ، هدش  هدیمان 
هب نج  سنا و  اب  ایند  هچنانچ  ددرگ ، یم  دابآ  دبای و  یم  حالـص  ترتع  باتک و  اب  نید  هک  تسا  نیا  يارب  هدیدرگ ، هیبشت  ردقنارگ 
هب یبایتسد  ياتـسار  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هتـشاد  سیفن ) هجوت و  روخ  رد   ) یـشزرا نزو و  هک  يزیچ  ره  .دـیارگ و  یم  نارمع 

.تسا لیقث  دوش ، ششوک  شالت و  نارگید  هب  ندناسر  ررض  نودب  نآ 

نع نیفلخلا  ْنیَمأُوتلا  هلزنمب  اـمّهنأ  یلا  ٌهراـشا  ...نیلقث  مکیف  كراـت  ینا  هلوق ، یف  یبـیطلا  لاـق  : » دـیوگ یم  یبـیط  زا  لـقن  هب  زین  و 
بألا یـصوی  امک  مهـسفنا  یلع  امهّقَح  ِراثیا  امهعم و  هقلاـخملا  نْسُحب  َهمـألا  یـصُوی  ّهنأ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

زیچ ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  تسا  هتفگ  یبیط  ؛(2)  ...هدالوأ ِّقَح  یف  َسانلا  قفشُملا 
دنزرف ود  هلزنم  هب  ترتع  باتک و  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  مور .… یم  مراذگ و  یم  ياج  رب  ردقنارگ 

ص:79

(. ص 69-91 ج1-2 ، راونالا ، تابقع  زین  و  . ) ص 593 ج5 ، حیباصملا ،) هاکشم  حرش   ) حیتافملا هاقرم  - 1
ص 600. ج5 ، حیباصملا ،) هاکشم  حرش   ) حیتافملا هاقرم  - 2
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هدرک شرافـس  ار  تما  دنک ) یم  تیـصو  شنادنزرف  هرابرد  هک  يزوسلد  ردـپ  دـننامه   ) یمارگ لوسر  دـنربمایپ ، يولقود  دازمه و 
«. دنرادب مدقم  شیوخ  رب  ار  ود  نآ  قح  و  دننک ، راتفر  یکین  یبوخ و  هب  ود  نیا  اب  هک  تسا 

تیب لها  .ب 

: تسا هدش  لامعتسا  نآرق  رد  زین  هژاو  نیا 

(1) ًاریِهْطَت : ْمکَرِّهَُطیَو  تیبلا  لها  َسْجِّرلا  ُمکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  »

«. دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  هژیو  يا  هویش  هب  و  دزاس ، رود  نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  ات  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  انامه !

یمن كاپ  لحم  یلو  دوش  یم  لیاز  يدیلپ  نیع  یهاگ  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  فیطل  هتکن  : » دیوگ یم  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما 
لاعتم يادـخ  هک  نیا  .دـناشوپ  یم  امـش  هب  ار  تمارک  سابل  دـیادز و  یم  امـش  زا  ار  ناهانگ  ادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  ددرگ ،
نادرم نانز و  هک  تسا  نآ  يارب  هدروآ ، باطخ  رکذـم  ریمـض  اب  هدرک و  اهر  نیـشیپ ) زارف  هب  هجوت  اب   ) ار ثنوم  ریمـض  هب  باـطخ 

(2) .ددرگ لماش  ار ) ود  ره   ) تیب لها 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  دوش ، هتفگ  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا ، فلتخم  لاوقا  دـنا ، یناـسک  هچ  تیبلا  لـها  هک  نیا  رد 
، تسا ناشیا  زا  یلع  زین  و  تسا ، نانآ  زا  نیسح  نسح و  و  دنتسه ، وا  نانز  ترضح و  نآ  نادنزرف  ملس 

ص:80

.33 (: 33  ) بازحا - 1
ص209. ج25 ، ریبک ، ریسفت  - 2
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(1) .تسا هدش  تیب  لها  زا  ترضح ، نآ  اب  تمزالم  ربمایپ و  رتخد  اب  جاودزا ) و   ) ترشاعم ببس  هب  يو  اریز 

هنومن دزاس ، یم  نشور  ار  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتایاور  هیآ  نیا  لـیذ  رد 
: دنا هلمج  نآ  زا  ریز  ياه 

، هعم َلَخَدَف  نیسحلا  ءاج  مث  هَلَخْدأَف ، یلع  نب  نیسحلا  ءاجف  دوسَا  رعَش  نم  لَّحُّرم  ٌطِْرم  هیلع  هادغ و  هللا  لوسر  جرخ  « ؛ هشئاع نع  . 1
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ : یم  هشیاع  ...بهذـیل ؛ هللا  دـیُری  اّمنا  لاق : مث  هلخدأف  ٌیلع  ءاج  مث  اهلخدأف  همطاف  ءاج  مث 
هدـش نیزم  رتش  نالاپ  ریواصت  اب  هک  هایـس  يوم  زا  هدـش  هتفاب  هتخودان و  يا  هماج  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نوریب  هناخ ) زا   ) یمد هدـیپس 

نآ ریز  رد  ار  نانآ  همه  ربمایپ  دـندمآ ، يرگید ) زا  سپ  یکی   ) بیترت هب  یلع ، همطاـف و  نیـسح ، نسح و  .دوب  هدـنکفا  دوخرب  دوب ،
(2) «. ...هللا دیری  اّمنا  دومرف : هاگ  نآ  و  داد ، ياج  هماج 

، همطاف دوب ، هملس  ما  هناخ  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  نامز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  يذمرت  حیحـص  رد  . 2
یتیب لها  ءالؤه  ّمهللا  : » تفگ هاگ  نآ  دناوخ و  ارف  ابع  نورد  هب  زین  ار  یلع  دیناشوپ و  اه  نآ  رب  ار  ابع  تساوخ و  ار  نیسح  نسح و 

سجرلا و مهنع  بِهْذَأَف 

ص:81

ص209. ج25 ، ریبک ، ریسفت  - 1
نیا دیوگ  یم  كردتسم  رد  مکاح  تسا ، هدمآ  زین  ملسم  حیحـص  باتک  رد  ثیدح  نیا  ص147 . ج3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 2

، نایبلا عماج  ریسفت  صص 333 و 347 ؛ ج3 ، لوصالا ، عماجلا  جاتلا  ص 149 ؛ ج2 ، ننس ، یقهیب : و  نامه )  ) تسا حیحـص  ثیدح 
.ه ص296. 1412 ج10 ،
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(1) «. نادرگ كاپ  ار  اهنآ  صاخ  يوحن  هب  و  يادزب ، نانآ  زا  ار  يدیلپ  دننم ، تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ  ...ًاریهطت ؛ مهْرِّهَط 

(2) .تسا هدش  تیاور  زین  هملس  ما  زا  ثیدح  .نومضم  نیمه  هب  کیدزن 

: تسا هدمآ  نینچ  تایاور  زا  یضعب  رد  نیلقث  ثیدح  لیذ  رد  . 3

لها .اهموق  اهیبأ و  یلا  ُعجْرَتَف  اهقِّلَُطی  ّمث  رهدلا ، نم  رصعلا  لُجَرلا  عم  نوکت  َهأرملا  ّنأ  هللا  ُْمیِأ  و  ال ، لاق : هؤاِسن ؟ هتیب  لها  نِم  انلقف : »
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  هک  مقرأ  نب  دیز  زا  دیوگ  یم  ثیدح  يوار   ) ؛(3) هدعب هقدصلا  اومِّرُح  نیذلا  ُهتَبْصُع  ُهلْصَأ و  هتیب 

یگدنز يدایز  تدم  درم  اب  نز  دنگوس  ادخ  هب  هن ، تفگ : دنتسه ؟ وا  تیب  لها  زا  ربمایپ  نانز  ایآ  مدیسرپ ) : درک  لقن  ملس  هلآ و  و 
زا نادـنزرف  وا و  لصا  ربمایپ  تیب  لها  .ددرگ  یم  رب  دوخ  موق  ردـپ و  يوس  هب  دـهد ، یم  قالط  ار  وا  درم  هک  هاـگ  نآ  و  دـنک ، یم 

«. تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یناسک  دنیوا ، لسن 

؟ هتیب لها  نِم  هؤاِسن  سیلأ  دـیز ؟ ای  هتیب  لها  نم  و  نیـصح ، هل  لاقف  : » تسا هدـش  رکذ  زین  رگید  هنوگ  هب  تیاور  ملـسم  حیحـص  رد 
رفعج و ُلآ  لیقع و  ُلآ  یلع و  ُلآ  مه  لاق : مه ؟ نم  و  لاق : هدعب ، ُهقدصلا  َمّرُح  نم  هتیب  لها  نکل  هتیب و  لها  نم  هؤاسن  لاق :

ص:82

ص12. ج2 ، هباغلا ، دسا  ص 239 ؛ لوزنلا ، بابسا  ص292 ؛ ج6 ، دمحا ، دنسم  - 1
ج2، نیحیحصلا ، كردتـسم  و 589 ؛ صـص 521  ج5 ، هباغلا ، دـسا  ص239 ؛ لوزنلا ، بابـسا  ص296 ؛ ج10 ، يربط ، ریـسفت  - 2

ص126. ج9 ، دادغب ، خیرات  ص150 ؛ ج2 ، یهقیب ، ننس  ص416 ؛
ص 27. ج5 ، ملسم ، حیحص  - 3
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زا ربمایپ  نانز  ایآ  تسیک ؟ ربمایپ  تیب  لها  دیسرپ ، مقرا  نب  دیز  زا  نیصح   (1) «. معن لاق : هقدصلا ؟ مرح  ءالؤه  ّلک  لاق : .سابع  لآ 
نیا رد  روظنم   ) تیب لها  نکل  و  دنیآ ، یم  باسح  هب  وا  تیب  لها  زا  ربمایپ  نانز  يرآ ، دـهد : یم  خـساپ  دـیز  دنتـسین ؟ وا  تیب  لها 

یلع و لآ  نانآ  دیوگ : یم  دیز  دننایک ؟ اهنآ  دنک  یم  لاؤس  نیـصح  .تسا  مارح  اهنآ  رب  هقدـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  دـنا  یناسک  اج )
یم باوج  دیز  .تسا  مارح  هقدص  اهنیا  همه  رب  ایآ  دسرپ : یم  نیصح  .دنتـسه  ربمایپ ) نیبوسنم   ) سابع لآ  رفعج و  لآ  لیقع و  لآ 

« .یلب دهد :

: دیوگ یم  ثیدح  زا  تمسق  نیا  حیضوت  رد  يوون 

شیرق لیق : و  یـصق ، ینب  لیق : و  طقف ، مشاه  ونب  کلام : لاق  و  بلّطُملا ، ینب  مشاه و  ینب  یلع  مارح  یه  هاکزلا و  هقدـصلاب  دارملا  »
هملـس و ُّما  هَصْفَح و  هشئاع و  ّنه  و  تایـشَُرق ؛ هئاسن  یف  ناک  دقف  اهلک ، شیرق  لاق  نم  لوق  لاطبا  یلع  لیلد  هیاورلا  هذه  یف  ...هّلک 
، یلوألا هیاورلا  لوانَتَف  هتیب  لها  نِمل  .نل ظ )  ) سیل هؤاسن  لاق : هنأ  ملـسم  ریغ  یف  تایاورلا  مظْعُم  یف  فورعملاو  ...هبیبح  ما  هدوس و 
، مهقوقح یف  َظَـعَو  ًـالقث و  مهاّمَـس  مهمارِکا و  مهمارتحِاـِب و  َرَمأ  ّنُهل و  وـُعَی  هنونکاـُسی و  نیذـلا  هتیب  لـها  نم  ّنهَّنَا  دارملا  نأ  یلع 

مارح ّبلطم  مشاه و  نادنزرف  رب  هک  تسا ، تاکز  هقدص  زا  دارم  ؛(2)  ...هقدصلا مرح  نمیف  َنلُخدَی  الو  هّلک ، اذه  یف  َْنلُخْدَی  هؤاسنف 
هتفگ کلام  .تسا 
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نایم رد  اریز  دنناد ، یم  مارح  شیرق  همه  رب  ار  تاکز  هک  دـناسر  یم  ار  یناسک  هتفگ  نالطب  تیاور  نیا  و  شیرق … ینب  رب  تاکز 
هچنآ و  تسا … مارح  اهنآ  رب  هقدص  تیاور  نیا  ساسا  رب  و  دنا ، یشرق  همه  هبیبح  ما  هدوس و  هملس ، ما  هصفح ، هشئاع ، ربمایپ ، نانز 

زا دارم  .دنیآ و  یمن  باسح  هب  صاخ ) يانعم  هب   ) ربمایپ تیب  لها  وزج  ربمایپ  نانز  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  رتشیب  زا 
ربمایپ و  دننک ، یم  یگدنز  ترضح  نآ  اب  دنربمایپ ، لایع  نانآ  هک  تسا  نیا  هتسناد ، ترضح  نآ  تیب  لها  وزج  ار  اهنآ  هک  یتیاور 
ربمایپ نانز  همه  اجنیا  رد  .دنرادب  ساپ  ار  ناشقوقح  و  دننک ، راتفر  نانآ  اب  مارکا  مارتحا و  اب  هتـساوخ  مدرم  زا  هدـیمان و  لقث  ار  اهنآ 

«. تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  دنتسین  یناسک  زا  یلو  دنلخاد ،

نیذـلا لها  نم  َنَْسل  ّنهنکل  ّنهل و  وُعَی  هعم و  تانکاسلا  يا  هتیب  لـها  ّنه  : » دـیوگ یم  اـبع  ثیدـح  حرـش  رد  فصاـن  یلع  روصنم 
مشاه و ینب  مه  ءالؤه  یلع و  لآ  لاقف : ینعملا  اذهب  تیبلا  لها  نع  هلأسف  فارـشألاب ، قیلت  الف  ٌخاسوا  اّهنأل  مهیلع  هقدـصلا  تمرح 

هلئاع دـننک و  یم  یگدـنز  وا  اـب  هک ) اـنعم  نیدـب   ) دـنیوا تیب  لـها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  ؛(1)  ...روهمجلا هیلع 
، تسا مارح  ناشیارب  هقدص  هک  دنتـسین  یناسک  زا  نانآ  نکلو  .تساهنآ  تسرپرـس  ترـضح  دنیآ و  یم  باسح  هب  ربمایپ  هداوناخ ) )

لاؤس يو  زا  .دبیز  یمن  نابیجن  ناگرزب و  رب  دوش و  یم  هتسناد  یگدولآ  یگ )  ) هقدص هک  نیا  هچ 
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«. دنا هدیقع  نیمه  رب  ناملاع  روهمج  .دنا و  مشاه  ینب  نامه  نانآ  و  یلع ، لآ  تفگ : دنا ؟ یناسک  هچ  انعم  نیا  هب  تیب  لها  هک  دش 

هیآ ؛(1)  نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  یف  ّیف و  هسمَخ  یف  هیآلا  هذه  لزن  : » دومرف هک  دنک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـسوبا   
«. نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  تسا ؛ هدش  لزان  رفن  جنپ  هرابرد  ریهطت 

مهّـصتخا و  ءوـسلا ، نم  هللا  مهرّهط  تیب  ُلـهأ  مه  : » تفگ هیآ  نیا  هراـبرد  هک  دـنک  یم  لـقن  هداـتق  زا  متاـح  یبا  نـبا  ریرج و  نـبا   
«. تسا هدرک  شتمحر  صتخم  هتخاس و  كاپ  يدب  زا  ار  نانآ  ادخ  هک  دنا  یتیب  لها  نانیا  ؛(2)  هتمحرب

اذا رَهْشَا  هّتِس  همطاف  بابب  ّرُمَی  ناک  هللا  لوسر  ّنا  : » تسا هدمآ  سنا  زا  لقن  هب  دیمح  نب  دبع  دنسم  دمحا و  دنسم  يذمرت و  ننس  رد 
( حبص  ) رجف زامن  يارب  هک  یماگنه  هام  شش  ربمایپ  انامه  ؛(3)  ...هللا دیری  امنا  تیبلا ! لها  ای  هالصلا  لوقی : رجفلا ، هالصلا  یلا  جرخ 

«. دناوخ یم  ار  ریهطت  هیآ  هناخ و  لها  يا  زامن ! تفگ : یم  درک و  یم  روبع  همطاف  هناخ  رد  هب  دش ، یم  جراخ 
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ص606. روثنملا ، ردلا  - 2

صص 144-45. ج4 ، هیلاعلا ، بلاطم  ص446 ؛ ج2 ، عماجلا ، دنسملا  زین : ص606 و  روثنملا ، ردلا  - 3

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_85_3
http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ هّیرذ  ترتع و  نامه  تیب  لها  هک  دزاس  یم  نشور  و  تسا ، هدـش  وگزاـب  تیب  لـها  زا  يرگید  ياـه  یگژیو  ریز  ثیدـح  رد 
: تسا

ًاّیلع ِلاویلف  ّیبر ، اهسَرَغ  ٍندع  َهّنَج  َنکْسَی  یتامم و  تومَی  یتایح و  ییحی  ْنَا  هّرس  نم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  »
نیبّذـکملل ٌلیوف  یملع ، یمْهَف و  اوقِزُر  یتنیط و  نم  اوِقلُخ  یترتع ، مّهناـف  يدـعب  نم  یتیب  لـهاب  يدـتقیل  هّیلو و  ِلاویل  يدـعب و  نم 

نبا ات  دنس  نایب  اب  شیوخ  دنسم  رد  یعفار  ریبک و  رد  یناربط   ) ؛(1) یتعافش ُهللا  مُهلاَنأ  ال  یتَلِص ، مهیف  نیعطاقلا ، یتّما ، نم  مهلضفب 
، تسا نم  گرم  یگدنز و  نوچمه  یگرم  یگدنز و  رادتسود  هک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسیون :) یم  سابع 
هب و  درادب ، تسود  ار  وا  نارادتـسود  یلع و  نم  زا  سپ  دیاب  دوش ، نکاس  هدیرفآ - مراگدرورپ  هک  ندع - تشهب  رد  دهاوخ  یم  و 

ار نم  ملع  مهف و  .دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  نم  تشرـس  تنیط و  زا  نانآ  دـننم ، ترتع  نامه  نم  تیب  لها  اـنامه  دـنک ، ادـتقا  متیب  لـها 
نینچ ادخ  دُرِبب ، نانآ  اب  هطبار  عطق  هلیـسو  هب  نم  اب  ار  دوخ  هطبار  و  دنک ، بیذکت  ار  اهنآ  لضف  هک  متما  زا  یناسک  رب  ياو  .دنیاراد 

«. دزاس یم  مورحم  متعافش  زا  ار  یناسک 

نانآ ارچ  هک  نیا  رب  تسا  يدـهاش  دوخ  .تفاـیرد و  ناوت  یم  اراکـشآ  ار  تیب  لـها  یـساسا  يروحم و  هاـگیاج  تاـیاور  یخرب  زا 
: دنا هدش  یفرعم  لقث  ود  زا  یکی  نآرق و  لدع 
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(. ص 94 ج5 ، دنسم ، هیشاح  رد  لامعلازنک  بختنم  ص217 (  ج6 ، لامعلازنک ، - 1

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک یسک  رب  تسا  مارح  تشهب  ؛(1)  یترتع یف  یناذآ  یتیب و  لها  َمَلَظ  نم  یلع  ُهنجلا  تمرُح   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
«. درازایب ارم  ترتع ) هب  متس  تیذا و  اب   ) دنک و ملظ  نم  تیب  لها  رب 

یم لقن  ربمایپ  زا  تسا ) هدروآ  ار  نیلقث  ثیدـح  نآ  زاغآ  رد  هک   ) دوخ نیعبرا  باتک  رد  يزار  سراوفلا  یبأ  نب  ملـسم  نب  دـمحم 
هلالـضلا و نم  مهمـصع  هللا  ّنا  و  الأ ! نودـعویام ، یتمأ  ءاج  یتیب  لها  َبَهَذ  اذاف  یتُّما  نامأ  یتیب  لها  ّنا  و  الَا ! دومرف ...« : هک  دـنک 

یف دابعلا  یلع  ءادهـشلا  مّهنا  و  الَا ! مهتّدومب ، رمأ  مهتّبحَم و  بجوأ  هللا  ّنا  و  الَا ! نیملاعلا ، یلع  مهافطـصا  و  شحاوفلا ، نم  مهَرّّهَط 
نمف هعامجلا ، َقرِفلا و  یلع  َهعاطلا  مهل  َضَرَف  هللا  ّنا  و  الَا ! هیادهلا ، قُرُط  یلع  نولادـلا  هیالولا  لها  مّهنا  و  الَا ! داعملا ، موی  ایندـلا و 

اهنآ زا  نیمز  هک  هاگ  نآ  متما ، يارب  تسا  ناـما  نم  تیبب  لـها  دـینادب ) ! ) ناـه  (2) ؛...  کَلَه مهنع  َداح  نم  کَلَـس و  مهب  کّـسمت 
هتخاس كاپ  اه  يدـیلپ  زا  هتـشاد و  نوصم  تلالـض  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  انامه ! .دـسر  یم  ارف  تماـیق )  ) یهلا هدـعو  دوش ، یم  یهت 

هدناوخارف نانآ  یتسود  هب  ار  نامدرم  هدرک و  بجاو  ار  اهنآ  ّتبحم  ادخ  هک  دیـشاب ! هاگآ  .تسا  هدیزگرب  نایملاع  همه  رب  و  تسا ،
اهنآ زا  يوریپ  دنوادخ  انامه  تیاده ، ياه  هار  نایامنهار  دنتیالو و  لها  نم  تیب  لها  .دنهاوگ  ناگدـنب  رب  ترخآ  ایند و  رد  .تسا 

هار دوش ، کسمتم  نانآ  هب  سک  ره  تسا  هدرک  بجاو  اه  هورگ  اه و  هقرف  همه  رب  ار 

ص:87

ص22. نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  - 1
.418 صص 19 - ، 1 ج 2 _  راونالا ، تاقبع  - 2
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«. ددرگ یم  كاله  دباترب  يور  نانآ  زا  هک  ره  و  دسر ، یم  دصقم  هب  دبای و  یم  ار  تسرد 

نم و  همِّصَُخا ، همیـصخ  نکا  نم  ًادـغ و  مهنع  مکَمِـصاخأ  ّیناف  ًاریخ ، یتیب  لـهاب  اوصوَتِْـسا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   
دنک يراتفر  دب  نانآ  هب  هک  یـسک  یکاش  تمایق  يادرف  رد  انامه  دینک ، شرافـس  یکین  هب  متیب  لها  هرابرد  ؛(1)  رانلا َلَخَد  همِّصَخُأ 

«. دور یم  خزود  هب  منک  تموصخ  وا  اب  و  مشاب ، نم  شیاوعد  فرط  هک  ره  .منم و 

ارم تیب  لها  ؛(2)  نینیعلاب ّالا  ُسأرلا  يدـتهَی  و ال  سأرلا ، نم  نیَْنیَعلا  َناکم  دَـسَجلا و  نم  سأرلا  َناـکم  مکنم  یتیب  لـها  اولعجا  و   »
یمن ار  ییاج   ) مشچ نودب  رـس  دیروآ ، رظن  رد  رـس  يارب  نامـشچ  نوچمه  ار  نانآ  و  دینادب ، ندـب  يارب  رـس  دـننام  دوخ  هب  تبـسن 

(«. دنا نینچ  یمالسا  تما  هعماج و  يارب  زین  تیب  لها   ) .دوش یمن  تیاده  و  دنیب )

: تسا هدش  هتسناد  نانآ  فالتخا  عنام  تما و  تاجن  یتشک  تیب  لها  ثیداحا ، زا  يا  هتسد  رد 

اهنع َفَّلََخت  نم  یجن و  اـهَبکِر  نم  حوـن  هنیفـس  ُلـثم  مکیف  یتـیب  لـها  ُلَـثَم  ّنِا  ـالَا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق   »
لثم انامه  دیشاب ! هاگآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک ) دیوگ  یم  رذوبا   ) ؛(3) َقِرَغ
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665 و 682. ص 638 ، ، 1 ج 2 _  راونالا ، تاقبع  - 1
ص 31. دبؤملا ، فرشلا  - 2

.262 صص 63 - ج4 ، هیلاعلا ، بلاطم  ص 151 ؛ ج3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 3
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فلخت نآ  زا  سک  ره  و  دنک ، یم  ادیپ  تاجن  دیآرد  نآ  هب  هک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  اهنآ  شقن  امـش و  نایم  رد  نم  تیب  لها 
«. ددرگ یم  كاله  دوش و  یم  قرغ  دنزن ) گنچ  تیب  لها  هب  و   ) دزرو

برعلا نم  ٌهلیبق  اْهتََفلاخ  اذاف  نیدـلا ) یف   ) فالتخالا نم  یتّمُاـِل  ٌناـمأ  یتیب  ُلـهأ  و  ملـس ...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   »
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک ) دنک  یم  تیاور  سابع  نبا   ) ؛(1) سیلبا َبزِح  اوراصف  .اوفلتخا  هللا ) ماکحا  یف  ینعی  )
زا و   ) دـنک تفلاخم  تیب  لها  اب  ادـخ ) ماکحا  رد   ) برع زا  يا  هلیبق  هاگ  ره  سپ  .دنتـسه  نید ) رد   ) متما فـالتخا  عناـم  تیب  لـها 

«. دندرگ یم  ناطیش  بزح  و  دنوش ، یم  هدنکارپ  دنبای و  یم  فالتخا  مه  اب  دباترب ،) يور  نانآ 

، دنا نامسآ  لها  ینمیا  ثعاب  ناگراتس  ؛(2)  یتّمأل نامأ  یتیب  لها  ءامسلا و  لهأل  ٌنامَا  موُجنلا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   
(«. اه فارحنا  اه و  شزغل  زا  تکاله و  زا   ) متّما ندنام  ناما  رد  ببس  نم  تیب  لها  و 

.تسا بوخ  نآ  دانسا  هدرک و  لقن  ار  نآ  طسوألا »  » رد یناربط  دیوگ  یم  دنک و  یم  لقن  دئاوزلا  عمجم  رد  ار  ثیدح  نیا  یمثیه 

ص:89

ص149. ج3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 1
ص 83 و ج 5 ، هیلاعلا ، بلاطم  ص 177 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  510 ؛ صص 11 - بتارملا ، هفلتخم  ثیداحا  یف  بلاطملا  ینـسا  - 2

ص 262. ج 4 ،
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( ناشورخ  ) جاوما و  میتسه ، فیلکت  ياـیرد  رد  نونکا  اـم  دـیوگ : یم  يو  دراد ، فیطل  اـبیز و  یناـیب  هنیمز  نیا  رد  يزار  رخف  ماـما 
: تسا زیچ  ود  دنمزاین  مطالتم )  ) يایرد رد  رفس  دیآ ، یم  دورف  ام  رب  اه  توهش  اه و  ههبش 

؛ ملاس بیع و  یب  یتشک  . 1

.راکشآ ناشفا و  رون  ناگراتس  . 2

هاـگیاج تکرح و  هب  هجوت  اـب   ) دزادـنا ناـشخرد  ناگراتـس  هب  ار  شهاـگن  دنیـشنب و  صقن  یب  ملاـس و  یتـشک  رد  ناـسنا  هاـگ  ره 
(1) .دسرب دصقم  هب  ملاس  دور  یم  دیما  بلاغ  روط  هب  ناگراتس )

ههبـش و جاوما  نایم  رد  ناشورخ و  يایرد  رد  هک  دنیب ، یم  صقن  زا  يراع  یتشک  نوچ  ار  تیب  لها  يزار  رخف  ماما  تارابع  نیا  رد 
.دننز گنچ  نآ  ناماد  هب  و  دنوش ، راوس  تیب  لها  یتشک  رد  هک  دنسرب ، دصقم  هب  دناوت  یم  توهش 

: دهد یم  ربخ  اهلسن  اهنامز و  همه  رد  تیبلا  لها  زا  هتسجرب  زاتمم و  یناسک  دوجو  زا  زین  یثیداحا 

نم ٌلودـع  فَلَخ  ّلک  یف  : » تسا هدـمآ  دـهد ، یم  رارق  هینمز  نیا  رد  دوخ  هتفگ  دـهاش  ار  نآ  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  یتیاور  رد   
زاتمم و  ) يدرف ینامز ) رصع و  ره  رد  و   ) یلسن ره  رد  ؛(2)  یتیب لها 

ص:90

ص 167. ج 25 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ص 90. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
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«. دراد دوجو  نم  تیب  لها  زا  تسا ) دوخ  زا  شیپ  درف  اب  زارطمه  گنس و  مه  هک  لداع 

: دسیون یم  تادرفم  رد  بغار 

تیب لها  دنناسکی ، بسن  ياراد  هک  یناسک  هب  زاجم  روط  هب  و  دنراد ، تنوکس  اج  کی  رد  وا  اب  هک  دنا  یناسک  لصا  رد  ناسنا  لها 
(1) .تسا ربمایپ  نادنواشیوخ  دارم  دوش ، هتفگ  قلطم  روط  هب  تیب  لها  هاگ  ره  .دوش  یم  هتفگ  ناسنا 

: دسیون یم  تیبلا » لها   » زا دارم  رد  لاوئسلا » بلاطم   » باتک رد  یعفاش  هحلط  نبا 

دارم دنکرتشم  محر  کی  رد  ربمایپ  اب  هک  یناسک  دیوگ  یلوق  .دنتـسه و  هطـساو ) یب  دج   ) ربمایپ کیدزن  دـج  هب  نابـستنم  تیب  لها 
همئا رد  یناعم  نیا  همه  .دنسر  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ببـس  ای  بسن  هب  هک  دننانآ  تیب  لها  هدش  هتفگ  زین  تسا و 
ثیح زا  و  دنکرتشم ، محر  کی  رد  ربمایپ  اب  دسر ، یم  بلطملادبع )  ) ربمایپ هطساو  یب  دج  هب  نانآ  بسن  تسا ، دوجوم  مالسلا  هیلع 

مه اـب  هاوخ  دـشاب و  یکی  تیب  لـها  لآ و  ياـنعم  هاوـخ  دـنربمایپ و  یقیقح  تیب  لـها  اـهنآ  نیارباـنب  دنلـصتم ، وا  هب  ببـس  بسن و 
(2) .تسا تباث  مالسلا  هیلع  ناماما  يارب  ظفل  ود  نیا  يانعم  تقیقح  دشاب ، هتشاد  فالتخا 

( نیلقث ثیدـح  رد   ) تیبلا لها  زا  دارم  .دـنعلطم  وا  لاوحا  نآ و  بحاص  هب  لزنم  لها  بلاغ  روط  هب  تسا : هدـمآ  هاکـشم  حرـش  رد 
ملع لها 

ص:91

ص 29. تادرفملا ، - 1
ص 58-9. 1398 ه ، لهنملا ، هبتکم  يدهملا ، ردص : نیدلاردص  زا  لقن  هب  - 2
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مکح زا  دنسانش ، یم  یبوخ  هب  ار  ترضح  نآ  هویش  هقیرط و  دنهاگآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  رب  هک  نانآ  تسا ،
(1) .دنریگ رارق  ادخ  باتک  لداعم  لدع و  دنراد  تیحالص  هک  تسا  تافص  نیا  هب  و  دنراد ، تسرد  كرد  ربمایپ  تمکح  و 

« تیب لها   » زا يرتدودـحم  يانعم  نآ  زا  هک  دراد ، ینایب  بلاـطملا ، ینـسَا  باـتک  رد  یتوریب  توح  شیورد  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا 
: دسیون یم  يو  دوش ، یم  هدافتسا 

ار دوخ  دنتـساوخ  یم  یبیرف  ماوع  نیا  اب  نانآ  دـهد ، یم  ربخ  هدـنیآ  زا  هک  دـنا  هدروآ  درگ  ار  یثیداـحا  رفج  لـها  زا  يداـیز  هدـع 
هب زین  و  دنا ، هداد  تبـسن  ضر )  ) یلع ام  دّیـس  هب  دنا و  هتـشون  ییاه  باتک  هنیمز  نیا  رد  .دنهد  جاور  ار  دوخ  راک  و  دـنزاس ، حرطم 

(2) .مظاک یسوم  قداص و  رفعج  رقاب ، دمحم  نیدباعلا ، نیز  دننام : تیبلا  لها 

: دسیون یم  نانآ  ریغ  ایبنا و  هب  اه  ناکم  اه و  هاگمارآ  زا  یضعب  تبسن  تحص  مدع  هرابرد  رگید  ياج  رد  یتوریب 

اج نآ  رد  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اریز  تسا ، روهـشم  نیـسحلا  دهـشم  هب  هرهاق  رد  هک  تسا  یلحم  یکی  غورد ، ياـهناکم  زا 
دوخ دنتشاد و  یم  گرزب  یمارگ و  ار  تیبلا  لها  نانآ  اریز  دنـشاب ، هدرک  دابآ  ار  نآ  نایمطاف  دور  یم  لامتحا  تسا … هدشن  نفد 

(3)… دنداد یم  تبسن  نیسح  هب  ار 

ص:92

ص 600. ج 5 ، هوکشملا ، حرش  یف  هاقرملا  یف  يراقلا  - 1
صص 588 و 609. بلاطملا ، ینسا  - 2
صص 588 و 609. بلاطملا ، ینسا  - 3
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نیـسح دننامه ؛ دنا  یناسک  تیب  لها  دیوگ : یم  و  دـنک ، یم  نایب  ار  تیب  لها  ياه  قادـصم  نشور  روط  هب  نایب  ود  نیا  رد  یتوریب 
.مظاک یسوم  قداص ، رفعج  رقاب ، دمحم  نیدباعلا ، نیز  یلع ، نب 

لآ .ج 

.تسا تیبلا » لها   » هملک اب  فدارتم  تسا ، هتفر  راک  هب  نآرق  رد  هک  زین  لآ  هژاو 

تیب لها  نانآ  هک  دنتـسه  نیا  رب  رثکا  تسا ، فالتخا  تسین ) لالح  نانآ  رب  هقدص  هک  یناسک   ) دمحم لآ  رد  دـیوگ : یم  ریثا  نبا   
یناسک ربمایپ و  تیب  لها  نایب  باـب  ؛(2)  هلآ مه  نیذـلا  هتیب  لها  نایب  باب   » دراد ناونع  نیمه  هب  یباـب  ننـس  رد  یقهیب   (1) .دنربمایپ

«. دنیوا لآ  هک 

رب هقدص  هک  دنا  یناسک  دمحم  لآ  هک  دنک  یم  تلالد  تسین ، لالح  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هقدص  هک  ثیدح  نیا  دـیوگ : یعفاش   
.دریگ یم  قلعت  اهنآ  هب  سمخ  ضوع  رد  و  تسا ، مارح  ناشیا 

زا هک  دنا  یناسک  ربمایپ  لآ  دنیوگ  یهورگ  .دنفلتخم  نامدرم  دننایک ، ربمایپ  لآ  هک  نیا  رد  دیوگ : یم  ییحی  نب  دـمحا  سابعلا  وبا   
لآ زین  .دنشابن و  هاوخ  دنشاب و  ربمایپ  دنواشیوخ  هاوخ  دننک ، يوریپ  وا 

ص:93

ص 38. ج 11 ، برعلا ، ناسل  - 1
.تسا یلع و … لآ  لآ ، زا  دارم  نآ  لیذ  رد  هک  دروآ  یم  ار  نیلقث  تیاور  یقهیب  باب  نیا  رد  ص 148 . ج 2 ، یقهیب ، ننس  - 2
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هک لیلد  نیا  هب  تسا  یکی  لـها  لآ و  دـنیوگ  يا  هفیاـط  دـننکن و  هاوخ  دـننک و  تیعبت  وا  زا  هاوخ  دنتـسه  وا  نادـنواشیوخ  ربماـیپ 
(1) .تسا لیُها »  » لآ ریغصت 

یگتـسباو و سک  ره  نیاربانب  تسا ، ربمایپ  هب  ناشرما  تشگزاب  هک  دنا  یناسک  دمحم  لآ  نم  هدیقع  هب  دـیوگ : یم  يزار  رخف  ماما 
راوتسا رایـسب  ربمایپ  هب  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  تبـسن  نامگ  یب  .تسوا و  لآ  دشاب ، رت  لماک  رتدیدش و  ربمایپ  هب  شتبـسن 

.دنشاب لآ  اهنآ  هک  تسا  بجاو  ور  نیا  زا  تسا ،) یمتح  ینیقی و  رتاوتم  لقن  دننامه  رما  نیا  ینشور  و   ) تسا

یخرب و  تسا ، ربمایپ  نادـنواشیوخ  نامه  لآ  دـنیوگ  یخرب  .دـنراد  فـالتخا  دنتـسه  یناـسک  هچ  لآ  هک  نیا  رد  مدرم  هکنیا  زین  و 
مه اریز   ) دـنربمایپ لآ  رفن  راـهچ  نیا  تاریدـقت  همه  رباـنب  .دـنناد  یم  لآ  دـنا ) هتفریذـپ  ار  وا  توـعد  هک  یناـسک   ) ار ربماـیپ  تـما 

بیترت نیا  هب  تسا … فالتخا  دـشاب ، لآ  ظفل  تحت  لخاد  اهنآ  ریغ  هکنیا  اـما  دـنا ،) هتفریذـپ  ار  شتوعد  مه  دـنیوا و  دـنواشیوخ 
زا هتـشذگ  و   ) .دـشاب نانآ  هژیو  دایز  تشادـگرزب  تسا  بجاو  هجیتن  رد  .دـنربمایپ و  دـنواشیوخ  رفن  راهچ  نیا  هک  دوش  یم  تباـث 

: دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  ریز  هوجو  نیا )

«. منادنواشیوخ تدوم  زج  امش  زا  مهاوخن  یشاداپ  َیبْرُْقلا ؛ ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُکلَأْسَأ  اَّل  . » 1

ص:94

ص 38. ج 11 ، برعلا ، ناسل  - 1
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هچنآ .تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  اهیذُؤیام ؛ ینیذُْؤی  یّنم  ٌهعضب  همطاف  : » تفگ یم  تشاد و  یم  تسود  ار  همطاف  ربمایپ  کش  نودب  . 2
.تشاد و یم  تسود  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تباث  رتاوتم  لقن  هب  و  دناجنر .» یم  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا 

نآرق رد  ادخ  اریز  دنرادب ،) تسود  ار  رفن  نیا 4   ) دننک لمع  ربمایپ  دننامه  هک  تسا  بجاو  تما  رب  دیدرگ ، تباث  بلطم  نیا  یتقو 
رما زا  هک  نانآ  هِرمَا ؛ نع  نوفلاُخی  نیذلا  ِرذحیلف  «، » دیوش تیاده  دیاش  دینک  يوریپ  ربمایپ  زا  نودَـتْهَت ؛ مکّلعل  هوعبتاو   » دـیوگ یم 

تـسود ار  ادخ  امـش  رگا  ربمایپ  يا  وگب  ُهللا ؛ مکِببُْحی  ینوعبتاف  هللا  نّوبُِحت  متنک  نِا  لق  «، » دنـشاب ناسرت  دیاب  دـنزرو  تفلاخم  ربمایپ 
يوگلا ناتیارب  ربمایپ  یتسار  هب  هنـسح ؛ ٌهوسا  هللا  ِلوسر  یف  مکل  ناک  دقل  «، » دراد یم  ناتتـسود  ادـخ  دـینک ، تیعبت  ارم  دـیراد ، یم 

«. تسا يا  هدیدنسپ  کین و 

ربماـیپ زین  .تسا و  لآ  رب  اـعد  زاـمن  رد  دهـشت  ناـیاپ  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ، یگرزب  بصنم  لآ  رب  اـعد  هک  تسا  نیا  موـس  هجو  . 3
ار یمیظعت  نینچ  نیا  و  نادرگ .» دوخ  تمحر  قیرغ  ار  وا  لآ  دمحم و  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  : » تسا هدومرف 

.تسا بجاو  دمحم  لآ  بح  هک  دنک  یم  تلالد  اهنیا  همه  .تفای و  ناوت  یمن  لآ  ریغ  قح  رد 

: دیوگ یم  یعفاش 

ص:95
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« ٌیضفار ّینَا  نالَقَثلا  اهُّیَا  دَهْشَْیلَف  دمح  لآ م_ ُّبُح  ًاْضفَر  َناک  نِا  »

ار دمحم  لآ   ) ما یضفار  نم  هک  دیشاب  هاوگ  نج ) سنا و   ) هیامنارگ زیچ  ود  يا  تسا ، نید ) زا  جورخ   ) ضفر دمحم  لآ  بُح  رگا 
.(1)( مراد تسود 

رد يو  زا  لقن  هب  ار  نآ  یبطرق  زین  يزار و  رخف  هک  دروآ ، یم  دـمحم  لآ  هرابرد  ربماـیپ  زا  ار  ریز  تیاور  شریـسفت  رد  يرـشخمز   
: دنا هدروآ  ناشریسفت 

دمحم لآ  ّبَح  یلع  تام  نم  الا و  .ًادیهـش  تام  دـمحم  لآ  ّبُح  یلع  َتام  نم  الَا و   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ُهرََّشب ...نامی  الا  لمکتـسُم  تام  دمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ًابئات ، تام  دمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  هل ، ًاروفغم  تام 
تام نم  الا و  همحرلا ، هکئـالم  راّوز  هربق  هللا  لـعج  هنجلا ...  یلا  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  ریکن ... ، رکنم و  مث  هّنجلاـِب ، توملا ، کـلم 

نِم ٌسیآ  هینیع  نیب  ًابوتکم  همایقلا  موی  ءاج  دّـمحم  لآ  ضُغب  یلع  تام  نم  الا و  .هعامَجلا  هّنُـسلا و  یلع  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع 
بُح رب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  ناه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ؛(2)  هّنَجلا َهحئار  ّمُشَی  مل  ...ًارفاـک  تاـم  ...هللا  ِهمحر 

توملا کلم  .لماک  شنامیا  تسا و  هتفریذپ  شا  هبوت  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  .تسا  هدرم  دیهش  دریمب  دمحم  لآ  یتسود ) )
تشهب هب  ار  وا 

ص:96

.165 صص 66 - ج 25 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ج 17، نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  165 ؛ صص 66 _  ج27 ، ریبک ، ریـسفت  220 ؛ صـص 21 - هغالب ، تاروشنم  ج 4 ، فاـشکلا ، - 2

ص 23. ، 1405
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شربق ادخ  .دوش  یم  هدوشگ  شیارب  تشهب  هب  رد  ود  ربق  رد  دنهد ، تراشب  ار  وا  ریکن  رکنم و  ربق ) رد  سپـس  و  ، ) دـهد یم  تراشب 
هدرم ناناملـسم )  ) تعامج و  ربمایپ )  ) تنـس رب  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  .دـهد  یم  رارق  تمحر  ناگتـشرف  هاگترایز  ار 
نینچ .ادخ  تمحر  زا  دـیما  ان  هدـش : هتـشون  یناشیپ )  ) شمـشچ ود  نیب  تمایق  زور  دریمب ، دـمحم  لآ  ینمـشد  رب  سک  ره  تسا و 

«. دسر یمن  شماشم  هب  تشهب  يوب  و  دریم ، یم  رفاک  یصخش 

تیب لها  تمظع  دـنا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياه  باتک  رد  و  تسا ، هتفرگ  رارق  تنـس  لها  ناگرزب  هجوت  دروم  هک  ثیدـح  نیا 
اب .تسا و  تسرد  اج و  هب  کسمت  ثیدـح  رد  تیب  لها  ای  ترتع  ظـفل  هک  نیا  رب  تسا  يدـییأت  و  دـنایامن ، یم  ار  ترتع  ربماـیپ و 

، درادب تسود  ار  نانآ  دیاب  تسا  ربمایپ  تنـس  وریپ  هک  ره  دـنا ، هیامنارگ  زیچ  ود  زا  یکی  نانآ  یتسار  هب  یهاگیاج  تلزنم و  نینچ 
تمحر زا  دزاس و  یم  كاله  ار  ناسنا  اهنآ  اب  ینمشد  و  دهد ، یم  تاجن  ار  ناسنا  نانآ  یتسود  اریز  .دزیهرپب  اهنآ  اب  ینمـشد  زا  و 

.دنک یم  رود  ادخ 

ترتع .د 

رکذ مه  اب  ود  ره  هاگ  و  دنک ، یم  هجوت  بلج  ترتع »  » هژاو تیبلا » لها   » هملک ياج  هب  اه  لقن  زا  یخرب  ساسا  رب  نیلقث  ثیدح  رد 
: تسا هدمآ  ترتع  لدب  ناونع  هب  تیبلا  لها  هدش و 

: دیوگ یم  تباث  نب  دیز   

ص:97
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َّیلع ادِرَی  یتح  اـقّرفتی  َْنل  اـّهناف  یترتع  هللا و  َباـتک  یفلَخ ؛ نیلَقَثلا  مکیف  كراـت  ینا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  »
ییادـج مه  زا  ود  نیا  اـنامه ! .نم  ترتع  ادـخ و  باـتک  مور ؛ یم  مراذـگ و  یم  ردـقنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  ؛(1)  َضوحلا

«. دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رد  هک  نیا  ات  دنریذپان ،

«. تسا حیحص  ثیدح  نیا  ؛(2)  حیحص ٌثیدح  اذه  : » دیوگ یم  قاحسا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  يرهزا 

: تسا هدش  هتسناد  تیبلا  لها  ترتع ، ثیداحا  زا  یضعب  رد   

«. یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ّینا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدرک  شرافس  ترتع  هب  تبسن  ار  نامدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  رگید  ثیداحا  رد 
( تسرد هتـسیاب و  راـتفر  یکین ،  ) ریخ هب  ار  امـش  مترتـع  هب  تبـسن  ؛(3)  ...ضوحلا مکُدِـعوم  َّنا  ًاریخ و  یترتـعب  مکیـصوا   : » ملـس و 

«. تسا ضوح  امش  نم و )  ) هاگ هدعو  هراب ) نیا  رد  هک  دینادب   ) انامه و  منک ، یم  شرافس 

: دننک یم  رظن  راهظا  نینچ  هژاو  نیا  هرابرد  ملع  بدا و  ناگرزب  دریگ ؛ رارق  یسررب  دروم  زین  ترتع  هملک  تساج  هب  ور  نیا  زا 

ُّصخأ لجرلا  هرتع  ...هدیس  نبا  لوق  اذه  ضر :)  ) همطاف دلو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هرتع  : » دیوگ یم  ریثا  نبا  . 1

ص:98

ص 538. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 1

ص 538. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 2
ص 224. ج 3 ، راتسالا ، فشک  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  و  دوش ، یم  قالطا  يو  نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن ) و   ) نیرت صاخ  هب  ناسنا  ترتع  ؛(1)  هبراقأ
.تسا نیمه  زین  هدیس  نبا  لوق  .دنتسه  ضر )  ) همطاف نادنزرف  ملس  و 

لوتبلا همطاف  دلو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هرتعف  ...هبلُـص  نم  ُهبقع  هتّیرذ و  لجرلا و  ُدلو  ُهرتعلا  : » دیوگ یم  یبارعا  نبا  . 2
ور نیا  زا  دنیآ ، یم  دیدپ  يو  بلُص  زا  يرگید ) زا  سپ  یلسن  جیردت و  هب   ) هک تسا ، ناسنا  هیرذ  دنزرف و  ترتع  ؛(2)  مالسلا اهیلع 

«. تسا ضر )  ) لوتب همطاف  نادنزرف  ربمایپ  ترتع 

يانعم هب  ترتع  هدلو ؛ بلطملادبع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ُهرتع  ...هرجـشلا و  ُقاس  هرتعلا  : » هدش تیاور  دیعـس  یبا  زا  . 3
«. وا نادنزرف  بلطملادبع و  شدج )  ) زا دنترابع  ربمایپ  ترتع  تسا و  تخرد  هنت 

، هّنجلا لها  ُتاداس  بلطملادبع ، ونب  هعبـس  نحن  : » دومرف هک  دـنک  یم  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا 
و نسحلا ، و  رفعج ، هزمح و  یّمع  ٌّیلع و  یخأ  و  انأ ،

ص:99

هترتعب دارملا  : » دسیون یم  دهد ، یم  حرش  ار  نیلقث  ثیدح  هک  اج  نآ  افش ، حرش  رد  زین  يراق  یلع  الم  ص 177 . ج 3 ، هیاهنلا ، - 1
ناملاع ترتع  زا  دارم  هدـش  هتفگ  تسوا و  نادـنواشیوخ  نیرت  هژیو  ربماـیپ  ترتع  زا  دارم  هتّما .» ءاـملع  دارملا  لـیق : .هتبارق و  ّصخا 

(. ص 690 ، 1 ج 2 - راونالا ، تاقبع  .تسا (  ترضح  نآ  تما 
ص 538. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 2
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، یلع مردارب  نم ، میتسه ، نایتشهب  نارورـس ) ناـگرزب و   ) تاداـس بلطملادـبع ، نادـنزرف  زا  رفن  تفه  اـم  ؛(1)  ّيدهملا و  نیـسحلا ،
«. يدهم نیسح و  نسح و  رفعج و  هزمح و  میومع 

هک یناسک   ) وا هرُسا  ناسنا و  ترتع  ؛(2)  نوندألا هُطْهرو  ُهتلیـصف  ُهترـسُأ و  لجرلا و  هرتع  : » دنیوگ یم  رگید  يا  هدع  هدیبع و  وبا  . 4
«. تسا ناسنا  هب  کیدزن  نادنواشیوخ  نامه   (4) وا ، نادنزرف  )(3) و  دریگ یم  توق  دوش و  یم  دنمناوت  اهنآ  هیلسو  هب  درف 

: دسیون یم  دوش و  یم  روآدای  هدش  رکذ  ترتع  يارب  هک  ار  ینوگانوگ  یناعم  روظنم  نبا  . 5

ار یناسک  و  تسا ، صخش  هب  کیدزن  هریـشع  هورگ و  ترتع  هدش  هتفگ  و  تسا ، نآ  ریغ  دنزرف و  لماش  يو  ناکیدزن  ناسنا  ترتع 
.دریگ یم  رب  رد  دنیآ  یم  ایند  هب  هدنیآ  رد  ای  دنا و  هتشذگ  رد  هک 

نآ کـیدزن  تیب  لـها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترتع  هدـش : هتفگ  دـنک : یم  رظن  راـهظا  نینچ  ربماـیپ  ترتـع  هراـبرد  و 
زین .تسا و  يو  رود  کیدزن و  تیب  لها  ربمایپ  ترتع  هدش ؛ هتفگ  .شنادنزرف و  یلع و  دنربمایپ و  نادـنزرف  نانآ  و  تسا ، ترـضح 

.دنیوا کیدزن  ياهومع  رسپ  ناسنا  ترتع  هدش ؛ هتفگ 

ص:100

.194 صص 95 - ، 1416 درفنم ،) يرظن  یلع  قیلعت  ولحلا ، دمحم  حاتفلادبع  رتکد  قیقحت  ، ) رظتنملا رابخا  یف  رردلادقع  - 1
ص 538. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 2

ص 18. بغار ، تادرفم  - 3
ص 522. ج 11 ، برعلا ، ناسل  - 4
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يو دارم  تموق » تترتع و  : » تفگ ترضح  نآ  هب  ردب ، ناریسا  هرابرد  باحـصا  اب  ترواشم  ماگنه  رد  هک  هدمآ  رکبوبا  ثیدح  رد 
نبا  (1) .تسا شیرق  ربمایپ  موق  زا  شدوصقم  و  دراد ، دوجو  نانآ  نایم  رد  هک  مشاه  ینب  زا  یناسک  تسا و  سابع  ربماـیپ ، ترتع  زا 

رب بجاو  هقدـص  تاکز و  هک  يدارفا  .دـنا  ترـضح  نآ  تیب  لها  ربمایپ  ترتع  هک  تسا  نیا  فورعم  روهـشم و  دـیوگ : یم  روظنم 
رکذ لافنا  هروس  رد  هچنآ  ساسا  رب  تمینغ  مجنپ  کی   ) سمُخ هک  یناسک  دنتـسه ، یبرقلا  يوذ  ناـمه  ناـشیا  .تسا و  مارح  اـهنآ 

(2) .دراد قلعت  اهنآ  هب  هدش )

هملک .تسا  هّیرذ »  » و یبرقلا » وذ   » نشور ياـه  قادـصم  زا  .دراد و  ینآرق  هشیر  زین  ترتـع  هژاو  تـفگ ؛ ناوـت  یم  بـیترت  نـیا  هـب 
: تسا هدمآ  هنومن  ناونع  هب   (3) تسا ، هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  دنواشیوخ 16  يانعم  هب  یبرقلاوذ 

تـسد هب  هک  يزیچ  ره  تمینغ  مـجنپ  کـی  دـینادب  ؛(4)  ...َیبْرُْقلا يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَـمَّنَأ  اوُـمَلْعاَو  »
«. تسا نادنواشیوخ و … لوسر و  ادخ و  هژیو  دیدروآ ،

ص:101

ص 538. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 1

ص 538. ج 4 ، برعلا ، لاسل  - 2
ینب هیآ 83 و 177 ، هرقب  هیآ 6 ، رشح  هیآ 18 ، رطاف  هیآ 113 ، هبوت  هیآ 106 ، هدـئام  هروس  هب  دـینک  عوجر  رتشیب  یهاگا  يارب  - 3

هیآ 38 و… مور  هیآ 26 ، لیئارسا 
.41 (: 8  ) لافنا - 4
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نادنواشیوخ هب  تبسن  تدوم  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  يرجا  ربمایپ !) يا   ) وگب ؛(1)  َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  »
«. مکیدزن

: تسا هدمآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  روثنملاردلا  ریسفت  رد 

؛(2) یل مه  وُّدَوت  یتیب و  لها  یف  ینوُظِفَْحت  ْنَأ  یبرقلا  یف  َهّدوملا  ّالا  َارجا  مُکلَئْـسَأ  ال   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
يرادهگن و اب   ) مکیدزن نادنواشیوخ  هب  تبسن  تدوم  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یـشاداپ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

رطاخ هب  دیزرو ، تبحم  نانآ  هب  و  متیب ، لها  رد  دـینک  مظفح  دـینک ،) ظفح  ارم  نانآ ، هب  تبـسن  تبحم  راهظا  نم و  تیب  لها  ظفح 
«. نم يدونشخ ) )

انیلع َْتبَجَو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هللا  َلوسر  ای  : » دندیـسرپ ربمایپ  زا  دیدرگ ، لزان  تدوم  هیآ  هک  ینامز  دیوگ ، سابع  نبا  زین  و 
: دومرف ترـضح  تسا ؟ بجاو  ام  رب  تنادنواشیوخ  زا  یناسک  هچ  تدوم  ادخ  ربمایپ  يا  ؛(3)  امهاْدلُو همطاف و  یلع و  لاق : مهَتَّدَوَم 

«. ود نیا  نادنزرف  همطاف و  یلع و 

ثیدـح رد  ترتع  زا  دارم  هک  تسادـیپ  یلو  دـنا ، کیدزن  مه  هب  اـنعم  رظن  زا  یبرقلا  يذ  و  تیب ، لـها  ترتع ، ياـه  هژاو  نیارباـنب ،
تازایتما هک  دنا  یناسک  دوصقم  هکلب  دریگ ، یمن  رب  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نابوسنم  همه  تسا و  دودحم  نیلقث 

نآرق دننام  دنیاتمه و  نآرق  اب  دنراد ، يا  هژیو 

ص:102

.23 (: 42  ) يروش - 1
ص 348. ج 7 ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  - 2
ص 348. ج 7 ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  - 3
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نآرق دننامه  ددرگ ، یم  فارحنا  شزغل و  عنام  دـشخب و  یم  تاجن  یهارمگ  زا  ار  یمدآ  اهنآ  هب  کسمت  دـنیاهبنارگ ، دنمـشزرا و 
، دزاس یم  دنمتداعس  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  یهاگآ  همه  هدنرادربرد  نآرق  هچنانچ  و  دننک ، یم  تیاده  ار  نامدرم  دنرگنـشور و 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يوانم  همالع  .دنرتاناد  همه  زا  نانآ  تسین و  هدیشوپ  اهنآ  رب  يزیچ  دنتسه ، نینچ  زین  نانآ 

هک یناسک   ) تسا ناشیا  زا  لماع  ناملاع  ترتع ، زا  دارم  ؛(1)  نآرقلا نوقراُفی  نیذلا ال  مه  ِذا  مهنم  نیملاعلا  ُءاملعلا  هترتعب  دارملاو  »
یمن ادج  نآرق  زا  هک  دنا  یناسک  نانیا  اریز  دـننک ،) یم  لمع  هدـش ، يروآدای  ربمایپ  تنـس  رد  زین  و  هدـمآ ، نآرق  رد  هچنآ  همه  هب 

«. دنوش

: دنک یم  رظن  راهظا  نینچ  ربمایپ  هب  همطاف  نادنزرف  تبسن  هراب  رد  يوانم  رگید  ياج  رد 

نا هیلإ و  باستنِالا  یف  ْنیَنَـسَحلا  َدالوأ  نوکراشی  هتانب ال  تانب  َدالوأ  و  هریغ ، فالخب  هیلا  نُوبِـسَْتنَی  هتانب  ُدالوأ  ّنَأ  هصئاـصخ  نِم  «و 
دنوش یم  هداد  تبسن  وا  هب  شرتخد  نادنزرف  هک  تسا  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  یگژیو  زا  ؛(2)  هّیّرُذلا نم  اوناک 

هب نیسح ) نسح و   ) نینسح نادنزرف  دننام  شنارتخد  رتخد  نادنزرف  و  ترضح ،) نآ  ریغ  فالخ  هب  )

ص:103

ص15. ج3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
(. سیوناپ رد  طوؤانرا  عومحم  زا  لقن  هب  ، ) ص336 بلاطملا ، ینسا  - 2
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( ربماـیپ  ) هیرذ زا  ناـنآ  هچ  رگا  دـنرادن ،) تکرـش  تلیـضف  نیا  رد  وا   ) دـنوش یمن  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
«. دنتسه

: دسیون یم  تدوم  هیآ  ریسفت  رد  لیزنتلا  ملاعم  رد  يوغب 

امهانبا و یلع و  ءارهزلا و  همطاـف  لـیق : هتبارق ، یف  اوُفَلَتْخا  مهیف َو  ینوظفحت  یترتع و  یتبَارق و  اوّدوت  نأ  اـّلا  هاـنعم ، مهـضعب  لاـق  «و 
ار مترتع  منادنواشیوخ و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دنا  هتفگ  بیعش ) نبا  ریبج و  نب  دیعس  دننام   ) یضعب ؛(1)  ...هللادیری اّمنا  لزن  مهیف 
( دارم  ) هدـش هتفگ  تسا ، فالتخا  دـنا ، یناسک  هچ  ربمایپ  ناشیوخ  هک  نیا  رد  دـیراد … ساـپ  ارم  هویـش  نیا  اـب  و  دـیرادب ، تسود 

«. تسا هدش  لزان  ...هللادیری » اّمنا   » هیآ ناشیا  قح  رد  و  دشاب ، یم  شدنزرف  ود  یلع و  ارهز ، همطاف 

يرترب تلیضف و  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریـس  حرـش  باتک  رد  یلیهـس ، یعخن  نمحرلادبع  مساقلاوبا ، ظفاح 
: دسیون یم  ناهج  نانز  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

تدایس و لیالد  زا  ؛(2)  اهریغ َنود  هلیـضفلا  هذهب  ٌهصوصخم  یهف  اهتّیرذ ، نم  نامزلا  رخآ  یف  هب  َرِّشَبُملا  َّيدهملا  ّنَا  اهِدَدؤُس  نم  «و 
نیا سپ  .تسا  همطاف  هیرذ  زا  دـنا ، هداد  نامزلارخآ  رد  ار  وا  روهظ  هدژم  هک  يدـهم  نآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  تمظع 

«. وا ریغ  هن  تسا ، همطاف  هژیو  تلیضف 

ص:104

ص373. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
ص205. رردلادقع ، - 2
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یلاعت هللا  لجع  يدهم  نوچ  یناسک  اریز  دنک ، یم  دـییأت  دـش  هتفگ  صاخ ) يانعم  هب   ) ترتع زا  دوصقم  رد  ار  هچنآ  زین  نخـس  نیا 
.دروآ یم  باسح  هب  يو  يارب  گرزب  یتلیضف  مالسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  ار  وا  دلوت  و  دناد ، یم  اهنآ  زا  ار  فیرشلا  هجرف 

کّسمت .ه 

: تسا هدش  لامعتسا  نآرق  رد  نآ  زا  یفلتخم  تاقتشم  و  دراد ، ییایوگ  ینآرق  هشیر  زین  هژاو  نیا 

رفک توغاـط  هب  سک  ره  ؛(1)  ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللاَو  اََهل  َماَصِفنا  َیَْقثُْولا َال  ِهَوْرُْعلِاب  کَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهّللِاب  نِمُْؤیَو  ِتوُغاَّطلاـِب  ْرُفکَی  ْنَمَف   »
«. تسا ینتسسگان  هک  يزیواتسد  تسا ، هدز  گنچ  مکحم  راوتسا و  يزیواتسد  هب  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  دزرو و 

: دیوگ یم  هدام  نیا  يانعم  رد  بغار 

رد و  دـشوکب ، يزیچ  نتفرگ  ندز و  گنچ  دـصق  هب  ناـسنا  هک  یناـمز  نآ . … يرادـهگن  نآ و  هب  نتخیوآ  ینعی  يزیچ ، كاـسما 
(2) .تسا هدیبسچ  نآ  هب  مکحم  هدز و  گنچ  زیچ  نآ  هب  دنیوگ  دنک ، شالت  لمع  راتفگ و 

: تسا هدمآ  برعلا  ناسل  رد 

ص:105

(60  ) .هنحتمم ، 41 (: 35  ) رطاف ، 37 (: 33  ) بازحا ، 43 (: 43  ) فرخز تسا : هدـمآ  هدام  نیا  زین  تاـیآ  نیا  رد  . 256 (: 2  ) هرقب - 1
.10:

 (. فشاک رد  یبیط  زا  لقن  هب   ) ص495 ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  ص 468 ؛ تادرفملا ، - . 2
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نآ رد  هچنآ  ساسا  رب  و  دنروآ ، یم  نامیا  نآ  هب  ینعی  دنوش ، یم  کسمتم  ادخ  باتک  هب  هک  یناسک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  نیا 
(1) .تسا ندوب ) مزالم  ندز و  گنچ   ) ماصتعا يانعم  هب  همه  يزیچ ، هب  كاسمتسا  کسمت و  كاسما ، دننک … یم  مکح  تسا 

هب يرکذ  کسمت  زا  ربمایپ  نوچ  دیوگ : یم  متکـسمت » نا  ام   » هلمج يانعم  رد  دهد ، یم  حرـش  ار  نیلقث  ثیدح  فشاک »  » رد یبیط 
نامـسآ و نیب  هدش  هدیـشک  تسا  ینامـسیر  ادـخ  باتک  : » دومرف دروآ و  ار  نامـسیر )  ) کسمتم اراکـشآ  نآ  لابند  هب  دروآ ، نایم 

: تسا فارعا ) هروس  هیآ 176   ) هب يا  هراشا  هلمج  نیا  رد  و  نیمز »

«. دنک یم  يوریپ  دوخ  سوه  زا  و  هدیبسچ ، نیمز  هب  وا  نکلو  میدرب ، یم  الاب  ار  وا  دوخ  تایآ  اب  میتساوخ  یم  رگا  »

دهاوخ یم  دوخ  فطل  هب  لاعتم  يادخ  و  دنلوغـشم ، یناوهـش  روما  هب  و  دـنا ، هداتفا  ورف  ناشتعیبط  ياه  هلاچ  رد  مدرم  ساسا  نیا  رب 
سک ره  سپ  .دزاس  ناشیاهر  تکاله )  ) هطرو نیا  زا  ات  هتشاذگ ، ناشـسرتسد  رد  ار  نآرق  نامـسیر  ور  نیا  زا  .دروآ  نوریب  ار  اهنآ 

.دوش یم  كاله  دبسچب ، نیمز  هب  هک  ره  .دبای و  یم  تاجن  دنک  کسمت  نآ  هب 

ص:106

صص 487-88. ج10 ، برعلا ، ناسل  - 1
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نآرق هچنآ  زا  يرود  و  و … ندرب ، نامرف  ار  نآرق  رماوا  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  هب  لـمع  نآرق  هب  کـسمت  ياـنعم 
(1) .اهنآ هریس  تیاده و  هب  یبای  تیاده  تسا و  هدرک  عنم 

درواتسد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیلقث ، ثیدح  رد  هک  تشاد  راهظا  ناوت  یم  کسمت  و  نیلقث … ، ياه  هژاو  هب  هجوت  اب 
لماع و  دـنریذپان ، کیکفت  مه  زا  هک  دـنا  ترـضح  نآ  ترتع  ادـخ و  باتک  ود  نیا  و  دـناد ، یم  هیامنارگ  زیچ  ود  ار  دوخ  تلاسر 

زا تاجن  يارب  هک  دـهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  ثیدـح  نیا  رد  ربماـیپ  .تماـیق و  زور  اـت  اـه  ناـسنا  يراگتـسر  تداعـس و  یباـیهار و 
یم ریـسفت  ار  نآ  ترتع  و  هدـمآ ، نآرق  رد  هچنآ  ساسا  رب  .دـننک و  رواب  ار  ود  نیا  و  دـنوش ، کسمتم  ترتع  باـتک و  هب  یهارمگ 

نیرتمهم زا  ار  ود  نیا  اب  تمزالم  دنوشن و  ادـج  ترتع  نآرق و  زا  يا  هظحل  دـنهد ، ناماس  ار  شیوخ  یگدـنز  دـنیوج و  هار  دـنک ،
.دننادب دوخ  ینید  فیاظو 

ضوح .و 

هک دروآ ، باسح  هب  ضوح  ثیداحا  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تبسانم  نیمه  هب  و  تسا ، ضوح »  » هملک نیلقث  ثیدح  ياه  هژاو  هلمج  زا 
.تسا رتاوت  دح  رد  نآ  تایاور 

ص:107

(. مود لصف  فشاک ، زا  لقن  هب   ) ص495 ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
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شتما نآ  زا  تمایق  رد  هک  تسا  یهاگیاج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ضوح  و  دنیوگ … ضوح  ار  بآ  ندش  عمج  لحم 
(1) .دزاس یم  باریس  ار 

اطع وت  هب  ار  رثوک  ام  ربماـیپ ) يا   ) ؛(2) ََرثْوْکلا كاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  : » دراد ینآرق  هشیر  زین  ضوح  هملک  ثیدـح ، ياه  هژاو  رگید  دـننامه 
«. میدرک

: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  ثیدح  رد  و 

، یتّمُأ ّیلع  ُهدَِرت  بکاوکلا ، ِدَدَـع  نم  ُرثکا  ُهتَیَنآ  یلاـعت _   كراـبت و  هّنجلا _  یف  ّیبر  هیندَـعَو  رهن  ّهناـف  ...رثوکلااـم  نوُرْدـَت  لـه  »
! انامه تسیچ … ؟ رثوک  دیناد  یم  ایآ  ؛(3)  كدعب َثَدْحَأ  ام  يردت  ّکنا ال  لوقیف : یتّما  نم  ّهنا  ّبر  ای  لوقأف : مهنم ، ُدبعلا  ُجَلَتْخُیف 
رب متما  اج  نآ  رد  دنناگراتـس ، ددـع  زا  رتشیب  نآ  ياه  فرظ  تسا ، هداد  هدـعو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک 
زا وا  اراگدرورپ ! میوگ : یم  دوش ) یم  يریگولج  رثوک  هب  ناشدورو  زا   ) دنـسر یمن  نآ  هب  اهنآ  زا  یناسک  سپ  دنیآ ، یم  دراو  نم 

«. دندرک هچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن  دیوگ : یم  ادخ )  ) .تسا نم  تما 

: دیوگ یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید  ثیدح  رد 

اذه لاق : اذه ؟ ام  لیئربج ، ای  ُتلق  رَفْذَا : کْسِم  اذا  و  هءام ، يارجم  یف  يدیب  ُتفرغف  ؤلؤللا ، هاتَفاح  رْهَِنب  انا  اذاف  هّنجلا  ُتلخد  »

ص:108

ص 141. ج7 ، برعلا ، ناسل  - 1
.1 (: 108  ) رثوک - 2

ج2، عماجلا ، دنسملا  صص 56-555 ؛ یعفاش ،) قلاخلادبع  يربص  یسیلج و  سابع  نب  دیـس  قیلعتو  قیقحت   ) ج2 یئاسن ، ریسفت  - 3
ص409. نیحیحصلا ، بختنم  ص402 ؛
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زا بآ  یفک  .دوـب  هتفرگرب  رد  ؤـلؤل  ار  نآ  ياـه  هنارک  هـک  مدروـخرب  يرهن  هـب  مدـش ، تـشهب  دراو  ؛(1)  هللا هکاطعأ  يذـلا  رثوکلا 
هک تسا  يرثوک  ناـمه  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  متفگ : لـیئربج  هب  تساـخرب ، نآ  زا  یعوـبطم  کـشم  يوـب  متفرگرب ، نآ  يارجم 

«. هدیشخب وت  هب  ادخ 

اذا َضوحلا  یباحـصا  نم  ٌسان  ّیلع  ّنّدریل  : » تسا هدمآ  نینچ  هفیذح  سنا و  زا  لقن  هب  ملـسم ، يراخب و  حیحـص  رد  تیاور  ظافلا   
یناسک نیقی  هب  ؛(2)  كدعب اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  یل : لاقیف  یباحصأ ! یباحصأ  ّبر  ای  لوقأف : ینود ، اوُجَلَتِْخا  مهتفرع  مُهتیأر و 
هدیرب نم  اب  نانآ  هطبار  دندرگ و  یم  رود  نم  زا  متخانش  مدید و  ار  اهنآ  هک  هاگ  نآ  و  دنیآ ، یم  دراو  نم  رب  ضوح  رد  مباحصا  زا 

«. دندرک هچ  وت  زا  دعب  اهنآ  یناد  یمن  دوش : یم  هتفگ  نم  هب  .مباحصا  مباحصا  اراگدرورپ ! میوگ : یم  سپ  دوش ، یم 

: تسا نینچ  هریره  یبا  زا  لقن  هب  ثیدح  ملسم ، حیحص  رد   

ُریعبلا ّداذـی  امک  یـضوح  نع  ٌلاـجر  َّنداذـَُیل  ـالَا  ضوحلا ، یلع  مهُطَرَف  اـنأ  و  ءوضولا ، نم  نیلَّجَُحم  ًاّرُغ  هماـیقلا  موی  نوتأـی  مهناـف  »
یم نم ) دزن   ) تمایق زور  نانآ  سپ  ؛(3)  ًاقحُسَف ًاقْحُسَف  ًاقْحُس  لوقأف : كدعب ، اُولِّّدب  دق  مّهنا  لاقیف : ُّملَه ، الَا  ُِّملَه  الا  مهیدانأ : .ّلاضلا 

رثا زا  اهنآ  یناشیپ  هک  یلاح  رد  دنیآ 

ص:109

ص 407. ج 2 ، عماجلا ، دنسملا  ص 559 ؛ ج 2 ، یئاسن ، ریسفت  - 1
ص 40. ج 2 ، عماجلا ، دنسملا  ص 328 ؛ نیحیحصلا ، بختنم  - 2

ص 238. نیحیحصلا ، بختنم  - 3
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رتش هچنانچ  دنوش ، یم  درط  مضوح  زا  ینامدرم  هک  دیشاب  هاگآ  .موش  یم  رضاح  ضوح  رد  اهنآ  زا  شیپ  نم  و  دشخرد ، یم  وضو 
نوگرگد ار ) ادخ  نید   ) وت زا  دـعب  اهنآ  دوش : یم  هتفگ  سپ  دـییایب ، ناه ! منز : یم  ناشیادـص  .دوش  یم  هدـنار  روخـشبآ  زا  هناگیب 

«. داب رود  داب ، رود  میوگ : یم  سپ  دنتخاس ،

یم درط  مضوح  زا  ار ) یناسک  ، ) تسوا تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دـیوگ : یم  هک  دـنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  هفیذـح  زین   و 
(1) .دزاس یم  رود  شضوح  زا  ار  هبیرغ  رتش  ناسنا  هچنانچ  منک ،

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ضوح  بآ ) گنر   ) هک تسا  هدمآ  اهنآ  رد  هدـش و  نایامن  ضوح  زا  يرتشیب  ياه  یگژیو  رگید  ثیداحا  رد 
، تسا يواسم  نآ  يایاوز  ، (3) دراد يدایز  تعسو  و  ، (2) تسا رت  نیریش  لسع  زا  نآ ) هزم  و  ، ) رتدیفس ریش  فرب و  زا  ملس  هلآ و  و 

ياراد  (5) .دراد رارق  ربماـیپ  ضوح  رب  ربنم   (4) .دوشن هنـشت  زگره  دماشایب ، نآ  زا  سکره  و  تسا ، رتوبـشوخ  کشم  زا  نآ  يوب  و 
ندرگ دننامه  ناشندرگ  هک  دنتسه  نآ  رد  یناگدنرپ   (7) .دزیر یم  نآ  هب  تشهب  زا  راشبآ  ود   (6) .تسا ناوارف  ریخ 

ص:110

ص 115. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
صص 421 و 213. نیحیحصلا ، بختنم  - 2

ص 124. نیحیحصلا ، بختنم  - 3
صص 213و 421. نیحیحصلا ، بختنم  - 4

ص 339. نیحیحصلا ، بختنم  - 5

ص 409. نیحیحصلا ، بختنم  - 6
ص421. نیحیحصلا ، بختنم  - 7
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(2) .دراد رارق  تشهب  طسو  رد  رهن  نیا   (1) .تسادیپ هدیشک و  هدیسر  ارف  شحبذ  نامز  هک  يرتش 

لها یناـسک  و  دراد ، ییـالاو  تلزنم  هاـگیاج و  ضوح »  » تماـیق رد  هک  تفاـیرد  ناوـت  یم  ثیداـحا  نیا  عوـمجم  زا  بیترت  نیا  هب 
درگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دنبای و  یـسرتسد  ضوح  هب  زور  نآ  رد  دـنناوتب  هک  دـندرگ ، یم  دنمتداعـس  دـنتاجن و 

تـشهب هب  دورو  يارب  يدیون  و  دهد ، یم  تاجن  تمایق  ياسرفناوت  شطع  امرگ و  زا  ار  نامدرم  ضوح  صوصخم  یندیـشون  .دنیآ 
یمن و  دنوش ، یم  هدنار  نآ  زا  دنا  هدـنامن  رادـیاپ  يرادـنید  رد  هک  یناسک  همه  نیا  اب  .دراد  ناوارف  ياسآ  هزجعم  صاوخ  و  تسا ،

.دندرگ دنم  هرهب  نآ  يایازم  زا  دنبای و  تسد  ضوح  هب  دنناوت 

ترتـع باـتک و  هب  ناـسنا  هک  تسا  یتروص  رد  ربماـیپ  دزن  ضوـح  هب  یـسرتسد  تسا ، هدـمآ  نیلقث  ثیدـح  رد  هچنآ  هب  هجوـت  اـب 
.ددرگن ادج  ود  نیا  زا  زگره  و  دنک ، کسمت 

ص:111

ص 556. ج 2 ، یئاسن ، ریسفت  ص 407 ؛ ج 2 ، عماجلا ، دنسملا  - 1
ص 559. ج 2 ، یئاسن ، ریسفت  - 2
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ص:112
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نیلقث ثیدح  رد  مهم  تاکن  مراهچ : شخب 

هراشا

ص:113
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: دنا هلمج  نآ  زا  ریز  دراوم  تسا ، هتفهن  یناوارف  ياه  هتکن  نیلقث  ثیدح  رد 

ترتع نآرق و  تیمها  . 1

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیب  لها  ترتع و  هرابرد  هک  یثیداحا  زین  و  ثیدح ، رد  دوجوم  ياه  هنیرق  نیلقث و  هژاو  هب  هجوت  اب 
يالاو تلزنم  هاگیاج و  زا  .دنایامن و  یم  ار  ترتع  تفارش  تمظع و  ثیدح  نیا  رد  ربمایپ  هک  تفایرد  ناوت  یم  تسا ، هدیسر  ملس 

دزن رد  ادخ  باتک  اریز  .تسا  ترتع  هب  نامدرم  نداد  هجوت  ثیدـح  نیا  رد  یلـصا  فدـه  یـساسا و  دوصقم  .دـهد و  یم  ربخ  نآ 
ینآرق و ياه  شزومآ  اب  .دنتخانـش  یگدـنز  روتـسد  ار  نآ  و  دـنتفای ، هجوت  نآ  ردـقنارگ  هبترم  هب  ناگمه  و  دوب ، مولعم  ناناملـسم 

رـس نآرق  یگرزب  ربارب  رد  همه  ماجنارـس  و  تفرگ ، ياج  اه  لد  رد  نآرق  تمظع  یحو  نامز  رد  ادـخ  مالک  هرابرد  ربمایپ  ناـنخس 
.تسا یهلا  هزجعم  یحو و  نآ  هلمج  هلمج  باتک و  نیا  دنتسناد  و  دندروآ ، دورف 

ص:114
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.دوب و ترتع  دنتشادن ، نادب  فرژ  یهجوت  دندرک و  یمن  كرد  ناگمه  ار  نآ  یگنسنارگ  و  دومن ، یم  هدیشوپ  ناناملـسم  رب  هچنآ 
رد و  تسا ، نیمز  نورد  رد  هدیـشوپ  ياـه  جـنگ  لاـقثا  یناـعم  زا  یکی  زین  تغل  رد  .تشادرب  هدرپ  نآ  زا  نـیلقث  ثیدـح  رد  ربماـیپ 

لاقثا زا  دارم  هدـش  هتفگ   (2) «. اهزونک لیق  : » تسا هدـمآ  دزاس ،» جراـخ  ار  دوخ  لاـقثا  نیمز  ؛(1)  اَهلاْقثَا ُضرألا  ِتَجَرْخَا   » ياـنعم
.تسا ینیمز ) ریز  نورد و  ياهبنارگ  ریاخذ  و   ) نیمز ياه  جنگ  سیفن ) ياهزیچ  ای  ینیگنس و  )

تمایق ندیسر  ارف  هظحل  هب  ملع  هک  تسا  نیا   (3) ِضْرَْألاَو ،… ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  ِهَعاَّسلا … ْنَع  کَنُولَأْسَی   » هیآ یناعم  هلمج  زا  و 
.تسا یفخم  نیمز  اه و  نامسآ  لها )  ) رب

دیوگزاب ار  تقیقح  نیا  دهاوخ  یم  دنک ، یم  دـییأت  ار  نآ  رگید  ناوارف  تایاور  زین  (4) و  نآرق زا  یتایآ  هک  ثیدح  نیا  رد  ربمایپ 
یـسیفن اـهبنارگ و  يـالاک  هیامرـس و  نوچ  .دراد و  هژیو  یتـمظع  نآرق  نوـچ  تیب  لـها  .تسا و  نآرق  ياـتمه  لدـع و  ترتـع  هک 

هب ار  نآ  دیاب  و  دراد ، زاین  نآ  هب  راودیما  ناشخرد و  يا  هدنیآ  نتشاد  يارب  یسک  ره  هک   (5) تسا

ص:115

.2 (: 99  ) لازلز - 1
ص 80. تادرفملا ، - 2

.178 (: 7  ) فارعا - 3
.دیدرگ يروآدای  ًالبق  هک  تدوم  هیآ  دننام  - 4

(. دینک عوجر  لقث  هدام  هب   ) تسا هتفر  راک  هب  نآرق  رد  هدمآ و  زین  هشوت  الاک و  يانعم  هب  لقث  هدام  - 5
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هب دهاوخب و  نانآ  زا  ار  نآرق  نییبت  ریـسفت و  يرگتیادـه و  شقن  و  دـنک ، تبظاوم  يرادـهگن و  نآ  زا  و  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  هارمه 
.دهد نت  اهنآ  تیاده 

یم نآ  ناـیاپ  رد  دروآ ، یم  ار  ریهطت  هیآ  هک  هاـگ  نآ  هدـش ، دراو  تیب  لـها  نأـش  رد  هک  یتاـیآ  لـصف  رد  قـعاوص  رد  رجح  نـبا 
: دسیون

: دنک یم  دیکأت  هدیدرگ  رداص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  ریز  روما  هدش ) دراو  تیب  لها  لئاضف  هرابرد  هچنآ   ) همه

اهنآ صاخ  يا  هویـش  هب  يادزب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دننم ، تیب  لها  اهنیا  ایادخ  دیوگ : یم  دـنک و  یم  رارکت  ربمایپ  ار  هیآ  نومـضم   
.نادرگ هزیکاپ  ار 

.دریگرب رد  ار  نانآ  ترضح  نآ  يدوجو  تکرب  ات  دروآ ، یم  باسح  هب  تیب  لها  وزج  ار  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   
.دنایامنب ار  اهنآ  يالاو  شزرا  يدنمجرا و  ات  دنک ، یم  لخاد  تیب  لها  هرمز  رد  ار  لیئاکیم  لیئربج و  یتیاور  رد  هکلب 

.دبلط یم  تیب  لها  يارب  تمحر  تاکرب و  تاولص و  ادخ  زا   

.تسا هدرزآ  ار  لاعتم  يادخ  دناجنرب  ار  نم  هکره  و  تسا ، هدناجنر  ارم  درازایب ، ار  منادنواشیوخ  سکره  دیوگ : یم   

تسود ارم  و  درادب ، متـسود  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نامیا  نم  هب  يدبع  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  دیامرف : یم   
.درادب تسود  ار  مترتع )  ) منادنواشیوخ هک  نیا  رگم  دراد  یمن 
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ّمَث ْنِم  و   » .دناد یم  شیوخ  ناج  نوچمه  دنک و  یم  دوخ  زارط  مه  ار  تیب  لها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیترت  نیا  هب  و 
ربمایپ ثیدح  نیا  سپ  یترتع ؛ هللا و  باتک  اّولِضَت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ّینا  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّهنأ  ّحَص 

زیچ نآ  و  دـیوش ، یمن  هارمگ  زگره  دـیوش ، کسمتم  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  ياـج  رب  ار  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  : » دومرف هک 
(1) .تسا تسرد  حیحص و  تسا » نم  ترتع  ادخ و  باتک 

ترتع نآرق و  ربارب  رد  تیلوئسم  . 2

مکلئاس ّینأف  «. » دینک یم  راتفر  هنوگچ  ترتع  باتک و  هب  نم  زا  سپ  دـیرگنب  ؛(2)  امهیف ینوُِفلَْخت  فیک  اورظناف   » نوچ یتالمج  زا 
نآرق هرابرد  ریطخ  تیلوئـسم  ینـشور  هب  مسرپ .» یم  ترتع  نآرق و  زا  دییآ  دراو  نم  رب  هک  یماگنه  نیلقثلا ؛ نع  ّیلع  نودرت  نیح 

يراتفر ترتع  نآرق و  هب  تبسن  و  دنراد ، ساپ  ار  ود  نیا  تمرح  دنراد  هفیظو  ناناملسم  نآ  ساسا  رب  و  دوش ، یم  هدافتـسا  ترتع  و 
ادخ و باتک  رانک  رد  ار  ترتع  هراومه  .دندرگن و  ادج  ترتع  زا  دننک و  لمع  ادخ  ماکحا  هب  دنریگ ، شیپ  رد  ار  هدیدنـسپ  کین و 
.دـنریگراک و هب  دنمـشزرا  هیامنارگ و  ءیـش  ود  نیا  هماقا  يارب  ار  دوخ  یلمع  یملع و  ییاـناوت  همه  .دـنروآ و  رظن  رد  وا  اـب  هارمه 

نیا رد  دنراد  ار  هچنآ 

ص:117

 (. هقرحملا قعاوص  زا  لقن  هب   ) ص 663 ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
ص 355. ج 1 ، ءایلوألا ، هیلح  - 2
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.دننادب ترتع  نآرق و  هب  کسمت  رد  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  و  دننک ، هنیزه  اتسار 

: دسیون یم  قعاوص  رد  رجح  نبا 

َفرعَی نا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّیبن  رمأ  هللا  ّنأل  .تیبلا  لها  یلع و  ِهیالو  نع  نولوئـسَم » مّهنا  مهوُِفق  َو   » یلاعت هلوق  یف  يور  »
مهاصْوَا امک  هالاوملا  َّقَح  مهُولاو  له  نولئاُسی : مّهنا  ینعملا  .یبرقلا و  یف  هّدوملا و  ّالا  ًارجأ  هلاسرلا  ِغیلبت  یلع  مهلأسی  ـال  هنا  َْقلَخلا 

ار ناـنیا  : » تـسا هدـمآ  نآرق  رد  ؛(1)  هِعبَتلا هبلاـطُملا و  مهیلع  نوـکَتَف  اـهولمهأ  اـهوعاضأ و  مأ  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا 
هداد روتسد  ربمایپ  هب  ادخ  اریز  .دوش  یم  لاؤس  تیب  لها  یلع و  تیالو  زا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دنوش » یسرپزاب  ات  دیرادهگن ،

یم لاؤس  نامدرم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  .تسین  وا  ناشیوخ  هب  تبـسن  تدوم  زج  يزیچ  تلاسر  شاداپ  هک  دزاـس  هاـگآ  ار  ناـمدرم 
عیاض ار  اهنآ  هک  نیا  ای  دـندوب ، تیب  لها  رادتـسود  تسا  هتـسیاب  هک  هنوگ  نآ  و  دـندرک ، لـمع  ربماـیپ  شرافـس  هب  اـیآ  هک  دـنوش 

«. دننیبب ار  دوخ  دب  درکلمع  تاعبت  و  دنوش ، تساوخزاب  دیاب  ور  نیا  زا  .دندیزرو  یهاتوک  ناشقح  رد  دندرک و 

: دسیون یم  فشاک  رد  نیلقث  ثیدح  حرش  رد  یبیط 

: قفـشملا ُبألا  لوقی  امک  ...مهوظفحاف  مهوذْؤتال  و  مکل ، لُوقَا  یتیب و  لها  نأـش  یف  هللا  مکرذُّـحا  يا  یتیب ، لـها  یف  هللا  مکرکذا  »
هّیصولا هذه  یفرسلا  ّلعل  و  يدالوا ...  قح  یف  هللا ! هللا !

ص:118

ص 663. ج 1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
http://www.ghaemiyeh.com


هماعنِا و َرکُـش  لعج  یلاعت  ّهنإف  یبرقلا .» یف  هّدَوَملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  لق ال  : » یلاعت هلوقل  مِهتّبحم  ُباـجیا  نآرقلاـب ، نارتقـالاو 
همعنلا کلت  دّیق  رکشلا و  مایقب  هّمألا  یصوی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّهنأک  و  رـصحلا ، لیبس  یلع  مهتبَحَِمب  ًاطونم  نآرقلاب  هناسحإ 
همایقلا نطاوم  یف  هناقرافی  الف  اقرتفی  نل  امهنیب  هفالِخلا  نسُحب  هعینصلا  کلت  رکش  هّیـصولاب و  ماق  نمف  نارفکلا  نع  مه  رّذُحی  و  هب ،

َعاضأ نَم  .یفوألا و  ءازجلا  هیزاـُجی  هللاو  هیفاـکی ، هسفنب  وه  حـف » ، » هللا لوسر  دـنع  هعینـص  ارکـشیف  ضوحلا ، ادِرَی  یّتح  اهدـهاشم  و 
لمأتلا و ینعمب  رَظَنلاو  .امهیف  ینوفلخت  فیک  اورظنا  هلوق : عقوم  ُنسح  لیوأتلااذـه  یلع  .سکعلاـب و  همکحف  همعنلا ، رفک  َهّیـصولا و 

مروآ یم  دای  هب  ار  ادـخ  ؛(1)  ءوس فلخ  وا  ٍقدـص  َْفلَخ  نونوکت  له  مکاّیأ  یفالختـسا  یف  هّیورلا  اولمعتـسا  اورّفکت و  يا  رکفتلا ،
نیا دیرازایب … ار  اهنآ  ادابم  دیرادب ، ساپ  ارم  تیب  لها  اهنآ ، هرابرد  یتمرح  یب  زا  ار  امش  مراد  یم  رذح  رب  ینعی  متیب ، لها  هرابرد 

… منادنزرف قح  رد  ار  ادخ  ار ، ادخ  دیوگ : یم  زوسلد  ردپ  هک  تسا  نیا  لثم  هلمج 

( يروش هروس  هیآ 23   ) نآرق رد  اریز  تسا ، تیب  لها  ّتبحم  ندرک  بجاو  نآرق ، اب  ترتع  نداد  رارق  اتمه  تیصو و  نیا  زار  دیاش 
اه و تمعن  رکش  یلاعت  يادخ  هیآ  نیا  رد  مناشیوخ .» هب  تبـسن  تدوم  رگم  مهاوخن  یـشاداپ  امـش  زا  ربمایپ ! يا  وگب  : » تسا هدمآ 

اب ار  شناسحا 

ص:119

یم حـیتافملا  هاقرم  باتک  رد  زین  يراق  یلع  الم  ار  یبیط  نخـس  فشاک .)  زا  لـقن  هب   ) صص 494-96 ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
(. ص694 نامه ،  ) دروآ
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هدناوخ ارف  يرازگساپس  رکش و  هب  ار  نامدرم  ربمایپ  ایوگ  .تسا  هدرک  ربمایپ  نادنواشیوخ  تبحم  رب  طورـشم  ًارـصحنم  نآرق ، لوزن 
.دننک تمعن  نیا  نارفک  هک  نیا  زا  هتشاد  رذح  رب  ار  نانآ  تسا ، هتخاس  دیقم  نآ  هب  ار  تمعن  نیا  .تسا و 

هب تیب ، لها  زا  يرادساپ  اب  ار  نآرق  هدنزرا  تمعن  رکش  و  دشاب ، ربمایپ  يارب  کین  نیشناج  دراد ، اپ  هب  ار  تیصو  نیا  سک  ره  سپ 
ساپ ربمایپ  دزن  ار  وا  کین  راک  دـنوش و  یمن  ادـج  وا  زا  ضوح  رد  دورو  ات  تمایق  دـهاشم  نطاوم و  رد  ترتع  نآرق و  .دروآ  ياج 

تمعن نارفک  دزاس و  عیاض  ار  تیـصو  هک  ره  .دـهد و  یم  يو  هب  لماک  شاداپ  ادـخ  دـنک ، یم  تیاـفک  ار  وا  نیمه  .دـنراد و  یم 
.تسا سکع  هب  مکح  دنک ،

اریز .تسا  رظان  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هچنآ  هب  دیا ،» هنوگچ  نم  زا  سپ  ترتع  نآرق و  هرابرد  دیرگنب  : » دـیوگ یم  هک  ربمایپ  شیامرف 
، دیدنب راک  هب  نم  ینیشناج  رد  ار  دوخ  هشیدنا  دینک و  رکفت  تسا : نیا  ربمایپ  شیامرف  يانعم  و  تسا ، رکفت  لمأت و  يانعم  هب  رظن » »

»؟ راکبان فلخ  ای  دیتسه  نیتسار  فلخ  ایآ  هک 

ترتعو نآرق  ورگ  رد  ناسنا  تشونرس  . 3

یم امـش  دای  هب  ار  ادخ   » (1) دیزغلن ،» دیتفین و  یهارمگ  رد  ات  دیوش  کسمتم  ادـخ  باتک  هب  : » تسا هدـمآ  نیلقث  ثیدـح  رد  هکنیا 
هرابرد مروآ 

ص:120
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، دیتسه کسمتم  تیب  لها  نآرق و  هب  هک  ینامز  ات   » (2) دیوش ،» یم  كاله  هنرگو  دیریگن  یشیپ  ترتع  نآرق و  رب   » (1) متیب ،» لها 
یب اب  هک  نیا  رب  تسا  يرادـشه  .دـهد و  یم  ناـشن  ار  ترتع  نآرق و  هب  کـسمت  ندوب  زاـس  تشونرـس   (3) دـیوشن ،» هارمگ  زگره 

رپ جاوما  نایم  رد  .دـسر و  یمن  بولطم  لامک  هب  .دوش و  یم  كاله  ناـسنا  ود ، نآ  زا  ییادـج  ترتع و  نآرق و  هب  تبـسن  یهجوت 
ماد درب ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  یمدآ  یناطیـش  ياه  هشیدنا  یفارخ و  بهاذم  چوپ و  دیاقع  و  دتفا ، یم  یناسفن  ياه  هتـساوخ  مطالت 

ار میقتسم  طارص  دور ، یم  ورف  اه  فارحنا  اه و  يأر  هب  ریسفت  اه و  یهارمگ  زا  یقالتاب  رد  دشک ، یم  دنب  رد  ار  وا  اه  هنتف  زا  ییاه 
یگتفشآ اه و  يدیماان  اه و  بارطضا  زا  یخزود  رد  ماجنارس  دنوش و  یم  بوکرـس  وا  يرطف  لیـصا و  ياهدادعتـسا  دنک ، یم  مگ 

يدبا تواقـش  هب  نید  ینابم  فیرحت  یـشیدنا و  جک  ینادان و  زا  نیگنـس  يراب  هلوک  اب  .دراپـس و  یم  ناج  یتدـیقع  يرکف و  ياه 
اب ار  ترتع  نآرق و  هیامنارگ  هشوت  و  تسا ، هدوبن  لوئـسم  يراد  تناما  هتـشادن و  ساپ  ار  یهلا  دهع  هک  اجنآ  زا  .دیآ و  یم  راتفرگ 

.دشچ یم  ار  كاندرد  سب  یباذع  دزوس و  یم  منهج  رد  هشیمه  يارب  و  دوش ، یمن  لماش  ار  وا  دنوادخ  تمحر  درادن ، هارمه  دوخ 

: دهد یم  حرش  هنوگ  نیا  ار  ریز  رعش  هردلا » جات   » رد یمور  نیدلا  ردب 

ص:121

ص26. ج5 ، ملسم ، حیحص  - 1
صص 174-75. ج1 ، لامعلازنک ، ص75 ؛ هقرحملا ، قعاوص  - 2
ص181. ج5 ، دمحا ، دنسم  ص308 ؛ ج2 ، يذمرت ، حیحص  - 3
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مِصَْفنُم َریغ  ْلبَِحب  نوکّسمتُم  هب        نوکّسمتملاف  هللا  یلا  اعَد 

، تسا نآ  رد  ادـخ  ياضر  هچنآ  ادـخ و  نید  هب  ار  تمایق  ات  نامدرم  رگید  دوخ و  نامز  ناـمدرم  مجع ، برع و  سنا ، نج و  ربماـیپ 
یم تسد  يا  هلیـسو  هب  دننک ، تباجا  قدص  رـس  زا  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ار  شتوعد  دننز و  گنچ  وا  نید  هب  هک  یناسک  دناوخ ، ارف 

.دیآ دیدپ  یلاصفنا  زگره  هک  نآ  یب  دناسر ، یم  ربکا  ناوضر  هب  ار  نانآ  تسادخ و  هب  لصتم  هک  دنزای 

.دنراد تراهط  تمصع و  هک  ترضح  نآ  ترتع  زا  یناسک  و  ادخ ، باتک  زج  تسین  يزیچ  ببس  نیا  دیوگ : یم  هاگ  نآ  و 

: دسیون یم  دنک و  یم  لقن  ار  نیلقث  ثیدح  تّدوم و  هیآ  سپس 

وه يردـی و  ثیح ال  نم  هللا  باتک  نع  لدـع  مهف  َلَدَـع  نم  و  مهب ، کّـسمت  هللا  باـتکب  کّـسمت  نمف  دوصقملا ، یف  ٌّصَن  اذـه  «و 
اودجَی مث ال  مهنیب  َرَجَـش  امیف  كومکَُحی  یّتح  نونمُؤی  کُّبر ال  الف و   ) هللادنع نِم  هللا  لوسر  ئجم  َتَبَث  ام  ِّلکب  هللااب و  ُتنمآ  لوقی :

باتک هب  سک  ره  سپ  دـناسر ، یم  ار  دوصقم  نشور  اراکـشآ و  ثیدـح  نیا  ؛(1)  ًامیلست اومِّلَُسی  َْتیَـضَق و  اّمِم  ًاجَرَح  مهِـسُْفنأ  یف 
هتفاترب يور  ادـخ  باتک  زا  هاگآ  دوخان  دـنادرگ ، يور  ترتع  زا  هک  ره  و  تسا ، هدز  گنچ  ربماـیپ  ترتع  هب  دوش ، کـسمتم  ادـخ 

نامیا هدروآ  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  هچنآ  ادخ و  هب  دیوگ  یم  هک  یلاح  رد  تسا ،

ص:122

صص 685-86. ج1-2 ، راونالا ، تاقبع  - 1
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لئاـسم و   ) تارجاـشم رد  وـت  هک  نیا  رگم  دـندروآ ، یمن  ناـمیا  وـت  هـب  دـنگوس  ادـخ  هـب  : ( » دـیوگ یم  نآرق  رد  ادـخ   ) .ما هدروآ 
تیرواد ضحم  میلـست  و  دـنباین ، وت  مکح  هب  تبـسن  دوخ  لد  رد  يا  هسوسو  نیرتـکچوک  ناـنآ  ینک ، يرواد  اـهنآ  نیب  یفـالتخا )

«. دنوش

: دیوگ یم  دصاقملا  حرش  باتک  رد  ینازاتفت  نیدلا  دعس 

ینعم ـال  و  هلالـضلا ؛ نم  ًاذـِقنُم  اـمهب  کّـسمتلا  نوک  یف  یلاـعت _   هللا _   باـتکب  مهَنَرَق  مالـسلا _   هالـصلا و  هیلع  ّهنأ  يرت ؟ ـالا  »
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیرگن  یمن  ایآ  ؛(1)  هرتعلا یف  اذکف  هیادهلا ، ملِعلا و  نم  هیف ، امب  ذْـخَألا  ّالا  باتکلاب  کسمتلل 
نیا زا  يوریپ  و   ) ود نیا  ناـماد  هب  ندز  گـنچ  هکنیا  رد  تسا ، هداد  رارق  فیدر  مه  نآرق  اـب  ار  دوخ  نادـناخ  نیلقث ) ثیدـح  رد  )

ییانعم نآرق  تیاده  تاروتـسد و  زا  يوریپ  زج  هب  نآرق ، هب  ندز  گنچ  هکنانچ  و  دـهد ؟ یم  تاجن  ندـش  هارمگ  زا  ار  مدرم  ود ،)
فراـعم و نآ  زا  يوریپ  ناـنآ و  میلاـعت  فراـعم و  يریگارف   ) تـسا ینعم  نـیمه  هـب  زین  ربماــیپ  نادــناخ  هـب  ندز  گــنچ  درادــن ،

(2) («. میلاعت

ص:123
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ترتع نآرق و  يریذپان  ییادج  . 4

نآرق و هک  دوش  یم  هدافتسا  حیرـص  روط  هب  تسا  هدمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  هک   (1) َضْوَْحلا ،» َّیَلَع  ادرَی  یتح  اقرتفی  نل   » هلمج زا 
.دنوش یمن  ادج  مه  زا  زگ  ره  و  دنمه ، اب  هراومه  ترتع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  ترتع  اب  نآرق  اهرـصع  اه و  نامز  همه  رد  تمایق  ات  ینعی  تسا ، يدـبا  یفن  اقرتفی » نل   » ياـنعم
اج نآ  زا  (2) و  «. تسا هداد  ار  ربخ  نیا  اناد  فیطل و  دنوادخ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  مالعا  ار  بلطم  نیا  یحو  أدـبم  زا  لقن  هب  ملس 

مزالت هک  تفایرد  ناوت  یم  دیآ ، رد  عقاو  فالخ  ربمایپ  هدـعو  یحو و  نخـس  تسین  نکمم  تسا و  رودـصلا  یعطق  قوف  هلمج  هک 
دـناوخ و یم  ارف  ترتـع  زا  تیعبت  کـسمت و  هب  ار  مدرم  نآرق  .دـنک  یم  دـییأت  ار  يرگید  یکی  تـسا و  یگـشیمه  ترتـع  نآرق و 
.دهد و یم  یهاوگ  يرگید  تیجح  رب  مادک  ره  دنهد ، رارق  كالم  ار  نآ  دـننک و  لمع  نآرق  هب  هک  دـهاوخ  یم  نامدرم  زا  ترتع 
رد تسرد  یباـیهر  نید و  يراوتـسا  لـماع  یمالـسا و  تما  تاـجن  یتشک  يراگتـسر و  هار  مه  اـب  ربماـیپ  هیاـمنارگ  ثاریم  ود  نیا 

.تسا یگدنز 

ار بلطم  نیا  دیدرگ  يروآ  دای  شیپ  رد  هک  ینازاتفت  نخس  دنا ، هدرک  هدافتسا  ار  يریذپانادج  نیمه  ثیدح  زا  تنس  لها  ناگرزب 
: تسا عوضوم  نیا  دیؤم  زین  ریز  نانخس  و  دنک ، یم  دییأت 

ص:124
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دوش یم  روآدای  تمایق  زور  ات  ار  تیب  لها  نآرق و  يریذـپانادج  نآ ، يانعم  هب  هجوت  نیلقث و  ثیدـح  لقن  زا  سپ  يوانم  همالع  . 1
یف هرهاطلا  هرتعلا  تیبلا و  لها  ْنِم  هب  کسمتِلل  ًالهَا  نوکی  نم  َدوجو  مهُفی  ربخلا  اذه  : » دسیون یم  يدوهمس )  ) فیرـش زا  لقن  هب  و 

، ضرالا لهِال  ًانامَا  اوناک  کلذلف  کلذک ، باتکلا  ّنا  امک  هب ، کسمتلا  یلا  روکذملا  ُّثحلا  َهَّجوتی  یتح  هعاسلا ، مایق  یلا  ٍنمز  ّلک 
همه رد  دراد  کسمت  يارب  تیلها  هک  یـسک  هرهاط ، ترتع  تیب و  لـها  زا  دـنامهف  یم  ربخ  نیا  ؛(1)  ضرألا لها  َبَهَذ  اوبهذ  اذاـف 

، تسا هدش  شرافس  زین  تیب  لها  هب  کسمت  هدش ، هیـصوت  نآرق  هب  کسمت  هک  هنوگ  نآ  .تسا و  دوجوم  تمایق  ییاپرب  ات  اه  نامز 
.دنوش یم  دوبان  نیمز  لها  دنورب  نیمز  زا  نانآ  هک  هاگ  نآ  نیمز و  نانکاس  يارب  دنیاقب  ینمیا و  ببس  ور  نیا  زا  و 

مهنم لهاتـسم  عاـطقنا  ِمدـع  یلا  هراـشا  تیبلا  لـهاب  کّـسمتلا  یلع  َّثَحلا  ثیداـحا  یف  و  : » دـیوگ یم  قعاوص  رد  زین  رجح  نبا  . 2
کسمت رب  ار  نامدرم  هک  یثیداحا  ؛(2)  ضرألا لهال  ًاناما  اوناک  اذهلو  کلذک ، زیزعلا  باتکلا  نا  امک  همایقلا ، موی  یلا  هب  کسمتلل 

دوجو هراومه  تسا ، هتسیاش  کسمت  يارب  هک  یسک  تمایق ، زور  ات  تیب  لها  زا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  دنناوخ ، یم  ارف  تیب  لها  هب 
.دراد

ص:125

ص 15. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
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«. نیمز نانکاس  يارب  دنیاقب  ینمیا و  ببس  نانآ  ور  نیا  زا  و  تسا ، نینچ  ادخ  باتک  هچنانچ 

ات ناشیا  ءاقب  هک  دش  تباث  ثیدح  نیدـب  سپ  : » دـسیون یم  نیلقث  ثیدـح  لقن  زا  سپ  ءادعـسلا » هیادـه   » باتک رد  املعلا  کلم  . 3
(1) «. دنا قح  هب  نایامن  هار  ناشیا  و  دشاب ، تمایق  مایق 

: دسیون یم  یقتنملا »  » باتک رد  ینورزاک  دوعسم  نب  دیعس  . 4

یف سیل  و  مهنم ، ٌدـحا  ْقبَی  مل  اهتّیرذ و  فسوی  نب  جاجحلا  یَْنفَأ  لاق : نأب  ضر )  ) همطاـف دـالوأ  نم  صخـش  بَسَن  یف  نعط  نم  «و 
ّنأل .ًارفاک  نوکی  داک  نیدلا ، ءاملع  ِدالب  یف  أشن  ام  دعب  کلذ  دّمعت  ّناف  ءاسأ ، بذـک و  ملظ و  دـقف  اهیلا ، ُهبَـسَن  ِّحِـصَی  دـحا  ایندـلا 

یترتعو ...هللا  باتک  ...يدعب  اّولضت  نل  هب  متکَّسَمَت  نا  ام  مکیف  كرات  ّینا  ملس ...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  ُِفلاُخی 
سک ره  ؛(2)  حیحـصلا ثیدـحلا  رهاظل  نوقاب ، همطاف  دالوأف  ًایقاب  نآرقلا  مادامف  ...ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  و  یتیب ، لـها 

هدـنامن یقاب  ناشیا  زا  يدـحا  هدرک و  دوبان  ار  يو  هیرذ  فسوی  نب  جاجح  دـیوگب : ازـسان  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  هراـبرد 
اوران تشز و  نخس  و  هتفگ ، غورد  هدیزرو و  متـس  یتسار  هب  دشاب  بوسنم  همطاف  هب  هک  تفای  ار  یـسک  ناوت  یمن  ایند  رد  و  تسا ،

رفک و زرم  هب  دیوگب ، ار  نخـس  نیا  دمع  هب  دنا و  ینید  ناملاع  ياراد  هک  درب  یم  رـس  هب  ییاهرهـش  رد  رگا  .تسا و  هدنار  نابز  رب 
فالخ رب  وا  رواب  اریز  .دوش  یم  کیدزن  ینید  یب 

ص:126
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نم زا  سپ  زگره  دـیوش  کسمتم  نآ  هب  رگا  هک  مداـهن  ياـج  رب  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  دـیوگ : یم  هک  تسادـخ  لوسر  هدومرف 
ربخ نیا  رهاظ  ساسا  رب  دـنیآ … نم  دزن  ضوح  رد  ات  دـنوش ، یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  .مترتع  ادـخ و  باتک  دـیوشن ، هارمگ 

«. دنا یقاب  همطاف  نادنزرف  تسا ، یقاب  نآرق  هک  مادام  حیحص ،

ام نامز  رد  تفگ : دـیاب  اه  ناسنا  ياقب  یتسه و  رد  ترتع  مهم  یـساسا و  شقن  ترتع و  نآرق و  يریذـپان  ییادـج  نیمه  ساسا  رب 
ساسا رب  درف  نیا  .میوش و  تیادـه  ناهاوخ  وا  زا  و  مینز ، گنچ  يو  هب  نآرق  رانک  رد  دـیاب  اـم  و  تسا ، دوجوم  ترتع  زا  يدرف  زین 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  نامزلارخآ  دوعوم  نامه  دسر ، یم  رتاوت  دح  هب  هدیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور 

یم زامن  وا  رس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنارتسگ و  یم  یتیگ  رد  ار  داد  لدع و  دنک و  یم  روهظ  يزور  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف 
.درازگ

ترتع نآرق و  يروحم  شقن  . 5

نآ رد  هک  يا  هلمج  (1) و  .دنک یم  یفرعم  مدرم  ادخ و  نیب  یطبار  هلیـسو و  ناونع  هب  ار  نآرق  اهلقن ، زا  يرایـسب  رد  نیلقث  ثیدح 
رد زین  .تسا و  تارتاوتم  زا  ثیدح  نیا  رد  دـنبای ، تاجن  یهارمگ  زا  ات  دـنوش  کسمتم  ادـخ  باتک  هب  دـنا  هدـش  فظوم  اه  ناسنا 

ثیداحا

ص:127

.174 صص 75 - ج 1 ، لامعلازنک ، - 1
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.دنایامن یم  ار  نآرق  يروحم  شقن  هتسجرب و  هاگیاج  دوخ  هک   (1) تسا هدش  ناونع  رغصا ، لقث  ترتع  ربکا و  لقث  نآرق  يرایسب 

ثیدح (2) و  تسین ، نآرق  شخب  تیادـه  ياـهدومنهر  تاروتـسد و  زا  يوریپ  زج  يزیچ  نآرق  هب  کـسمت  ینازاـتفت  هـتفگ  رباـنب 
: تسا هدمآ  نآ  رد  دراد و  هراشا  بلطم  نیا  هب  اراکشآ  اه  لقن  زا  یخرب  رد  دوخ  نیلقث 

ود امش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  ؛(3)  یترتع یتیب  لها  هللا و  باتکامه  و  امهومتعّبتا ؛ نا  اّولضت  نل  نیرما  مکیف  كرات  ّینأ  سانلا  اهّیا  »
تیب و لها  رگید  تسادـخ و  باتک  ود  نآ  زا  یکی  دـیوشن ، هارمگ  زگره  دـینک  يوریپ  ود  نآ  زا  رگا  هک  مراذـگ  یم  ياج  رب  زیچ 

«. مترتع

: دسیون یم  نیلقث  ثیدح  حرش  رد  زین  يراق  یلع  الم 

هب کسمت  ؛(4)  مهتریِـس ُهعباتم  مهتّبَحَم و  هترتعب  کّسمتلا  و  هتیّقح ، هیف و  ام  عیمج  داقتعا  هیهن و  هرمأب و  ّقلعتلا  نآرقلاب  کُّسَمَتلاـف  »
یتسرد تیّقح و  و  دبای ، داقتعا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  همه  رب  و  دنک ، لمع  دهد و  اهب  نآ  یهن  رما و  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  نآرق 

«. اهنآ شور  هریس و  زا  يوریپ  و  تسا ، نانآ  تبحم  ترتع ، هب  کسمت  .دریذپب و  ار  اهنآ 

ص:128

ص 308. ج 2 ، يذمرت ، حیحص  ص 109 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 1
ص 26. ، 3 ج 4 - راونالا ، تاقبع  - 2

ص 89. هقرحملا ، قعاوص  صص 14 و 17 و 26 و 59 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  صص 109 و 148 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 3
 (. افش حرش  زا  لقن  هب   ) ج 1-2 راونالا ، تاقبع  - 4
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: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  و 

- لجوزع هللا - یلا  هوّدُرَف  مکیلع )  ) هباشت ام  و  هنم ، ءیـشلا  اورفکت  و ال  هب ، اودَْـتقا  َو  همارَح ، اومّرَح  و  َهلالح ، اّولِحَا  نآرقلاب ، اولمعا  »
دوخ يادتقم  ار  نآرق  و  دیـشاب ، دنبیاپ  شمارح  لالح و  هب  دینک ، لمع  نآرق  هب  ؛(1)  مکوِربُْخی اْمیک - يدعب - نم  ملعلا  یلُوا  یلا  و 

هبتشم امـش  رب  ار  هچنآ  .دینادن  تسردان  دیوشن و  رکنم  ار  نآرق ) رد  هدش  حرطم  لئاسم  قیاقح و  زا   ) يزیچ دیهد و  رارق  ساسا ) (و 
هاگآ نآ  تقیقح  زا  ار  امـش  ات  دینادرگرب  نم  زا  سپ  هژیو  ناملاع  وادـخ  هب  دـیبایرد ، ار  نآ  تسرد  يانعم  دـیناوت  یمن  دوش و  یم 

«. دنزاس

ترتع نآرق و  ياه  ناوخارف  . 6

هراشا

باتک نیا  رد  هدش  حرطم  لوصا  هب  ار  نامدرم  زین  ترتع  .دهد و  یم  لیکشت  ار  ناربمایپ  تلاسر  رهوج  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هچنآ 
: تسا نینچ  نآرق  شخب  تایح  میلاعت  زا  یخرب  دناوخ ، یم  ارف  ینامسآ 

مدرم نایم  رد  يرگداد  طسق و  ییاپرب  .أ 

يانب نتخاس  راوتـسا  يارب  ار  ناربمایپ  ناوارف  ياه  شـشوک  دـناوخ و  یم  ارف  نآ  يوس  هب  ار  ناـمدرم  نآرق  هک  یلوصا  نیرتمهم  زا 
حیرص روط  هب  تایآ  یخرب  زا  .تسا و  داد  طسق و  هماقا  ددرگ ، یم  روآدای  نآ 

ص:129

ص 65. ج 4 ، هیلاعلا ، بلاطم  - 1
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.تسا یهلا  نازیم  ینامسآ و  باتک  ندمآ  دورف  ناربمایپ و  تثعب  لیصا  فده  هناگی  يرگداد  طسق و  ییاپرب  هک  دوش  یم  هدافتسا 

مکاح اه  یشم  طخ  اه و  هنیمز  همه  رد  هعماج  دوپ  رات و  رد  یعامتجا و  نوئش  همه  رب  يرگداد  طسق و  هک  ینامز  ات  لصا ، نیاربانب 
.دریذپ یمن  ققحت  یمالسا  هعماج  ددرگن ،

راکـشآ ياه  هناشن  اـب  ار  ناربماـیپ  اـنامه  ؛(1)  ِطْـسِْقلِاب ُساَّنلا  َموـُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَـتْکلا  ُمُهَعَم  اَْـنلَزنَأَو  ِتاَـنِّیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل   »
(«. دشاب يرگداد  داد و  هیاپ  رب  زیچ  همه  و   ) دنزیخرب يرگداد  طسق و  هب  نامدرم  ات  میداتسرف ، نازیم  باتک و  نانآ  اب  و  میتخیگنارب ،

لئاسم یعامتجا و  طباور  همه  رد  و  تسا ، یناگمه  هفیظو  کی  طسق  ییاپرب  دوش ، یم  هظحالم   (2) نآ رئاظن  هیآ و  نیا  رد  هچنانچ 
يارب نیرفآ  تداعـس  يا  هویـش  و  تسا ، نآرق  ریذـپان  دـیدرت  روتـسد  يرگداد  هماقا  .ددرگ  مکاح  دـیاب  اه و … تواضق  يداصتقا ،

، تسا یساسا  يروحم و  مهم و  يا  هزادنا  هب  نامرف  نیا  .ددنسپ  یم  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  ادخ  هک  تساه  ناسنا  یگدنز  ناماس 
.دوش هتسناد  ربکا  لقث  دوب  اج  هب  تشاد ، یمن  يرگید  دومنهر  هیآ  دنچ  نیا  زج  هب  نآرق  رگا  هک 

ص:130

.25 (: 75  ) دیدح - 1
.42 (: 5  ) هدئام ، 152 (: 6  ) ماعنا ، 29 (: 7  ) فارعا ، 135 (: 4  ) ءاسن هروس  ياه  هیآ  دننام  - 2
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یعامتجا تلادع  .ب 

هعماج رد  یعامتجا  تلادـع  حور  ندـیمد  و  نآ ، شریذـپ  هب  مدرم  نتـشاداو  هعماج ، رد  لدـع  شرتسگ  نآرق  مهم  ياه  ناوخارف  زا 
یطیارـش ره  رد  دـنراد  هفیظو  نامدرم  .دوش و  یم  هدومیپ  نآ  هب  میقتـسم  طارـص  و  تسا ، هدـنز  لدـع  هب  ادـخ  نید  .تسا  یناـسنا 

تسا یفاک  ییاهنت  هب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  ياهدومنهر  .دنزغلن و  يا  هرذ  دنهن و  ماگ  تلادع  ریسم  رد  و  دننک ، لمع  راتفر و  هنالداع 
.دنک یفرعم  ربکا  لقث  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  ار  نآرق  هک 

«. دناوخ یم  ارف  رگیدکی ) هب   ) ناسحا تلادع و  يارجا  هب  ار ) همه   ) دنوادخ ؛(1)  ِناَسْحِإلاَو ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  »

ناسنا يدازآ  ییاهر و  .ج 

هداهن ناسنا  هشیدنا  تسد و  ياپرب و  هک  ییاهدـنب  و  دـنک ، رود  یمدآ  زا  ار  اه  تکالف  اه و  يزور  هریت  ات  هدـش  هداتـسرف  ورف  نآرق 
هب ار  نانآ  وا ، يارب  تیدوبع  ادخ و  شتـسرپ  هب  توعد  اب  .دلـسگب و  دنا ، هدناتـس  يو  زا  ار  تسرد  هدـنزاس و  تکرح  ناوت  و  دـنا ،

همه دنسرتن ، ادخ  زج  زیچ  چیه  زا  دنرواین ، دورف  رس  نایتوغاط  نارگمتس و  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  .دزاس  دازآ  هملک  یعقاو  يانعم 
زا ناسنا  ییاهر  هک  تسادیپ  .دنهنن  ندرگ  رب  ار  یسک  یگدنب  قوط  و  دننادب ، ربارب  مه  اب  ار  دوخ  اه  ناسنا 

ص:131

157 (: 7  ) فارعا 15 و  (: 42  ) يروش هروس  تایآ  .تسا  هدمآ  تنـس  نآرق و  رد  يا  هدـنزرا  میلاعت  هراب  نیا  رد  . 90 (: 16  ) لحن - 1
.تساهنآ زا  ییاه  هنومن 
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یـسب گرتس ، نیرفآ و  تفارـش  تلزنم  نیا  كرد  یناسنا و  تمارک  يدازآ و  هب  یبایتسد  و  روآ ، تراسا  ياهریجنز  اهدنب و  دیق و 
.دیآ یم  باسح  هب  ربکا  لقث  نآرق  زین  رظن  نیا  زا  تسا و  هیامنارگ  سیفن و 

َْتناک ِیتَّلا  َلاَلْغَْألاَو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  َِثئاَبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحیَو  ِتاَبِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحیَو  ِرکنُْملا  ِنَع  ْمُهاَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  مُهُُرمْأَـی   »… 
ار اه  هزیکاـپ  دراد ، یم  زاـب  يدـب  یتشز و  زا  دـناوخ و  یم  ارف  یکین  هب  ار  ناـمدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (1) «. ْمِْهیَلَع
هک ییاهریجنز  و  دراد ، یم  رب  دـنک  یم  ینیگنـس  نامدرم  شود  رب  هک  ار  يراب  .دزاس و  یم  مارح  ار  اـه  يدـیلپ  دـنک و  یم  لـالح 

«. دلسگ یم  دنا  هدرک  دنب  رد  ار  نانآ 

ِنوُد نِّم  ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُـضَْعب  َذِـخَّتَی  َالَو  اًْئیَـش  ِِهب  كِرُْـشن  َالَو  َهّللا  َّالِإ  َدـُبْعَن  َّالَأ  ْمکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ءاَوَس  ٍهَمَلک  َیلِإ  ْاَْولاَعَت  ِباَتْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق   »
ار يزیچ  و  میتسرپن ، ار  ادخ  زج  میهن ، ندرگ  میدـقتعم  نادـب  ناسکی  امـش  ام و  هک  يا  هملک  هب  دـییایب  باتک ! لها  يا  وگب  ؛(2)  ِهّللا

…«. دریگن دوخ  ناگیادخ  بابرا و  ار  رگید  یخرب  ام  زا  یخرب  و  میهدن ، رارق  وا  کیرش 

یتشیعم يدام و  یهدناماس  .د 

رصحنم يونعم  ياهورملق  هب  اهنت  ار  ناربمایپ  تیلاعف  نآرق 

ص:132

.157 (: 7  ) فارعا - 1
.64 (: 3  ) نارمع لآ  - 2
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زا ار  داسف  ياه  هنیمز  .دنـشوکب  زین  اه  ناسنا  یتشیعم  يدام و  یگدـنز  حطـس  ندرب  الاب  يارب  دـهاوخ  یم  نانآ  زا  هکلب  دزاس ، یمن 
يداصتقا طباور  هنوگ  ره  اب  دـنناوخ ، ارف  شالت  راک و  هب  ار  ناـمدرم  دـنزای ، تسد  تاحالـصا  عاونا  هب  دـنزاس و  نک  هشیر  هعماـج 

ینازرا نامدرم  هب  ار  اهزیچ  نیرت  هزیکاپ  اه و  تمعن  نیرتهب  دننک و  هزرابم  دماجنا  یم  یتاقبط  فاکش  هب  هک  نیرفآ  هطلس  ملاسان و 
.دنریگ راک  هب  ار  دوخ  ناوت  دنتسیاب و  راوتسا  هار  نیا  رد  دنراد ،

.دیمان ربکا  لقث  ار  نآرق  ناوت  یم  نآ  يداینب  شقن  هب  هجوت  اب  و  تسا ، یساسا  رایسب  زین  تلاسر  نیا 

«. مرادن يدصق  ییاناوت - دح  رس  ات  هعماج _  حالصا  زج  (1) ؛… ُْتعَطَتْسا اَم  َحَالْصِإلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ   »

زیچ ره  ـالاک و  راـک و   ) ياـهزیچ و  دـینک ، نزو  تسرد  يوزارت  اـب  ؛(2)  ْمُهءاَیْشَأ َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َالَو  ِمیِقَتْـسُْملا ، ِساَطْـسِْقلِاب  اُونِزَو   »
«. دینکم اهب  مک  ار  نامدرم  راداهب )

يونعم یگدنزاس  .ه 

اه تملظ  زا  دنزومآ ، تمکح  ملع و  دـنوش و  هیکزت  دـنیادزب ، دوخ  زا  ار  اه  یگدولآ  نامدرم  دـهاوخ  یم  تسا و  رون  باتک  نآرق 
ددرگ هدنز  اهنآ  یناسنا  تقیقح  دننک و  تکرح  تیونعم  رون و  يوس  هب  دنیآرد ، هب 

ص:133

.88 (: 11  ) دوه - 1
.183 _ 182 (: 26  ) ارعش - 2

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 143 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
http://www.ghaemiyeh.com


جنگ نیا  هب  سک  همه  .راوـشد و  نآ  كرد  تـسا و  هدیـشوپ  اـهنآ _  هـمه  مییوـگن  رگا  ناـمدرم _  زا  يرایـسب  رب  تـیعقاو  نـیا  و 
.تسا گرزب  سب  نآرق  تهج  نیا  زا  .دبای و  یمنرد  ار  نآ  تمظع  دنک و  یمن  ادیپ  یسرتسد  یهانتمان  هیامنارگ و 

«. میداتسرف راکشآ  يرون  امش  يوس  هب  ؛(1)  اًنِیبُّم اًرُون  ْمْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو   »

«. دزومآ تمکح  باتک و  نانآ  هب  دنک و  هیکزت  ار  نامدرم  ؛(2) و  َهَمکِْحلاَو َباَتْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیکَُزیَو   »

دنناوخ ارف  ینییآ  هب  ار  امش  ربمایپ  ادخ و  نوچ  نانمؤم ! يا  ؛(3)  ْمکِییُْحی اَِمل  مکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّلل  ْاُوبیِجَتْسا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   »
«. دیریذپب تسا  یگدنز  همشچرس  هک 

رامثتسا ملظ و  اب  هزرابم  .و 

ار نافعـضتسم  نادنمتـسم و  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  سوملم  روط  هب  اـت  تسا ، هتخیگنارب  مدرم  هدوت  ناـیم  زا  ار  ناربماـیپ  ادـخ 
قح دنک و  یگدیـسر  ناگدنام  هار  زا  نامیتی و  نانیکـسم ، هب  ات  دهاوخ  یم  ربمایپ  زا  نآرق  .دنبایرد  ار  نانآ  ياهزاین  دـننک و  كرد 

ناتسرپ قح  زا  .دنکن و  ور  ایند  قرب  قرز و  هب  دشاب و  نانآ  اب  .دزادرپب و  ار  نانآ 

ص:134

.174 (: 4  ) ءاسن - 1

.2 (: 62  ) هعمج - 2
.24 (: 8  ) لافنا - 3
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چوپ تمظع  هوکش و  .دتفا  رد  دنناشکب  فاعضتسا  هب  ار  اهنآ  دنهاوخ  یم  دنمدرم و  رب  هطلـس  ناهاوخ  هک  یناسک  اب  .دباتنرب و  يور 
هب نایتوغاط  اب  هزرابم  شخب و  تداعس  الاو و  فادها  هب  ندیسر  ياتسار  رد  ار  اه  ناسنا  دنکش ، مه  رد  ار  ناراوخداش  ناربکتسم و 

عون چیه  دنـشک و  یم  ار  ناشنادنزرف  دنرب ، یم  امغی  هب  ار  ناشلاوما  دـننک ، یمن  محر  نامدرم  هب  هک  ار  ینارابج  .دراد  او  تماقتـسا 
ياه هار  .درادرب  نایم  زا  دزاس و  نوگنرـس  دـننک ، یم  تنایخ  دـنزرو و  یم  متـس  دنتـسین ، لـئاق  اـه  ناـسنا  يارب  یـشزرا  یتمارک و 

.دروآ مهارف  ار  یناسنا  تیثیح  قح و  رارقتسا  يرگداد و  راشتنا  هنیمز  و  دنک ، هدامآ  راومه و  ار  حالصا 

شزرا نیا  تیمکاح  راتـساوخ  يا  هدازآ  ناسنا  ره  حور  .دـنبلط  یم  میظع  یتیلوئـسم  و  دـنگرزب ، سب  زین  یناسنا  یهلا و  لوصا  نیا 
رد ریگارف  لماک و  روط  هب  نآ  رارقتـسا  دـیون  نآ و  هب  یلمع  توعد  اهنآ و  نتخاس  حرطم  رطاخ  هب  نآرق  هک  تساـج  هب  .تساـه و 

.دوش هدناوخ  ربکا  لقث  هدنیآ ،

ناــنآ دوـخ  زا  یلوـسر  هدــناوخان  سرد  باــتک و  یب  یمدرم  رد  هـک  نآ  تـسوا  ؛(1)  ْمُْـهنِّم ًـالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََـعب  يِذَّلا  َوُـه   »
«. تخیگنارب

ِهاـَـیَْحلا َهَـنیِز  ُدــیُِرت  ْمُْـهنَع  كاـَْـنیَع  ُدــْعَت  اــَلَو  ُهَـهْجَو  َنوُدــیُِری  ِّیـِـشَْعلاَو  ِهاَدـَْـغلِاب  مُـهَّبَر  َنوُعْدـَـی  َنـیِذَّلا  َعـَـم  کـَـسْفَن  ِْربـْـصاَو   »
هب ار  نتشیوخ   (2) ؛… اَْینُّدلا

ص:135

.2 (: 62  ) هعمج - 1
.28 (: 18  ) فهک - 2
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ات ریگمرب  ناشیا  زا  مشچ  و  دنبلط ، یمه  ار  وا  دـنناوخ و  یم  ار  شیوخ  راگدرورپ  ماش  حبـص و  هک  زاس ، ابیکـش  یناسک  اب  یهارمه 
…«. يوش ایند  یگدنز  رویز  راتساوخ 

يارب  ) ادـخ هار  رد  هک  تسا  هدـش  ناـت  هچ   (1) ؛؟ ِناَدـْلِْولاَو ءاَسِّنلاَو  ِلاَجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقت  َـال  ْمَکل  اَـمَو   »
.»؟ دینک یمن  رازراک  فعضتسم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  تاجن )

ورف نیمز  رد  هک  یناسک  رب  میهاوخ  یم  ام  ؛(2)  َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرنَو   »
«. میهد رارق  نیمز  ناثراو  ناربهر و  ار  نانآ  و  میهن ، تنم  دنا  هدش  هتشاد  هاگن  تسد 

يردارب داحتا و  .ز 

ناناملسم تسا  هتسیاب  ور  نیا  زا  .دراد  یم  رذحرب  ییارگ  هورگ  ییادج و  هقرفت و  زا  ار  یمالـسا  تّما  تسا و  تدحو  يدانم  نآرق 
و دـننادب ، ربارب  مه  اـب  تسیز  تاـیح و  قـح  رد  و  دـنراگنیب ، رکیپ  کـی  ياـضعا  ار  دوـخ  دنتـسه  هـک  سنج  داژن و  گـنر و  ره  زا 

.دننک یگدنز  مه  رانک  راوردارب 

«. دیوشم هدنکارپ  دینز و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب   (3) ؛» ْاُوقَّرَفَت َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو   »

ص:136

.75 (: 4  ) ءاسن - 1
.5 (: 28  ) صصق - 2

.103 (: 3  ) نارمع لآ  - 3
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زا سپ  تسا ، نآرق )  ) نیمه نم  تسار  هار  اـنامه  ؛(1)  ِِهلِیبَس نَع  ْمِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  ْاوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاَف  اًمیِقَتْسُم  یِطاَرِـص  اَذ  َّنَأَو َه_  »
«. دزاس یم  هدنکارپ  رود و  ادخ  هار  زا  ار  امش  هک  دیوشم  رگید  ياه  هار  وریپ  و  دینک ، يوریپ  نآ 

«. دنرگیدکی ناردارب  نانمؤم  ؛(2)  ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   »

ارف هدـیدرگ ، حرطم  نآرق  رد  هک  اه  شزرا  لوصا و  نیا  يوس  هب  ریذـپان ، ییادـج  نآ  زا  و  تسا ، نآرق  لدـع  ترتع  هک  اـج  نآ  زا 
روط هب  ار  یهلا  ماکحا  رگید  راب  تسا  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  یناوارف  ثیداحا  ساسا  رب  تسا  يدهم  هک  ترتع  زا  يدرف  .دـناوخ  یم 
یم اپ  هب  ار  ربمایپ  ّتنـس  دـنارتسگ ، یم  اج  همه  رد  ار  تلادـع  دـنک و  یم  لمع  داد  لدـع و  هب  .دزاس  یم  مکاح  ناهج  رد  هدرتسگ 
یم میسقت  يواسم  تسرد و  يا  هویش  هب  ار  تاناکما  لاوما و  .دنک  یم  زاین  یب  ار  نادنمتسم  دزرو و  یم  تقفش  نانیکـسم  هب  دراد ،

میلاعت ینابم و  لوصا و  ندیشخب  ققحت  هب  رغصا  لقث  هنوگ  نیدب  .دزیتس و  یم  متـس  ملظ و  اب  دروآ و  یم  رب  ار  اه  يدنمزاین  دنک و 
يدرف و تاـیح  تینیع  یگدـنز و  نتم  رد  ار  ادـخ  باـتک  ياـه  هدـعو  ینآرق و  ياـه  شزومآ  قیاـقح و  و  دزادرپ ، یم  ربـکا  لـقث 
رد ربکا  لقث  نآرق و  رگایحا  ربماـیپ و  رگید  ياـهبنارگ  ثاریم  و  تسا ، رغـصا  لـقث  ترتع  ور  نیا  زا  .دزاـس  یم  راکـشآ  یعاـمتجا 

.نامزلارخآ

ص:137

.153 (: 6  ) ماعنا - 1
.10 (: 49  ) تارجح - 2
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ترتع نآرق و  مولع  . 7

: دنک یم  هجوت  بلج  زین  هلمج  نیا  اه ) لقن  زا  یخرب  ساسا  رب   ) نیلقث ثیدح  رد 

«. دنرتاناد امش  زا  ود  نیا  هک  دیزوماین  ترتع  نآرق و  هب  ؛(1)  مکنم ُملعا  امّهنِاف  امه  ومّلُعت  «و ال 

ثیدح زا  ؛(2)  هیملعألا دیُفی  وه  نیلقثلاب و  مهنع  ّربع  ّهنال  تیبلا ، لها  هّیمَلْعَا  یلع  ّلدی  ثیدـحلا  : » دـسیون یم  قعاوص  رد  رجح  نبا 
هدرک ریبعت  دایز ) تیمها  هنزو و  ياراد  و   ) سیفن هیامنارگ و  زیچ  ناونع  هب  اهنآ  زا  اریز  دوش ، یم  هدافتسا  تیب  لها  تیملعا  نیلقث ،

«. دناسر یم  ار  تیملعا  انعم ، نیا  و  تسا ،

فـشک نآرق و  ریـسفت  هب  تیب  لها  ترتع و  و  تسا ، تیب  لـها  دزن  نآرق  رد  هدـش  حرطم  قیاـقح  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  بلطم  نیا 
عوجر تیب  لها  هب  دـیاب  نآرق  ینامـسآ  میلاعت  تخانـش  يارب  تما  و  دـنملعا ، نارگید  زا  ربمایپ ) مالک  ساسا  رب   ) نآ نطاب  رهاـظ و 

.دنراد مدقم  دوخ  تفایرد  كرد و  رب  ار  نانآ  ياه  شزومآ  و  دننک ،

و دراد ، صاخ  ياـنعم  ثیدـح  نیا  رد  ترتع  هک  ددرگ  یم  نشور  ثیدـح  رگید  ياـهزارف  هب  هجوت  اـب  زین  هلمج و  نیا  زا  نینچمه 
هک دنروظنم ، يا  هژیو  دارفا  هکلب  .دوش  یمن  لماش  ار  ربمایپ  هب  نابوسنم  همه 

ص:138

ص 75. هقرحملا ، قعاوص  - 1

ص 90. هقرحملا ، قعاوص  - 2
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اهنآ زا  يرود  و  دنراد ، رارق  نآرق  رانک  رد  هیامنارگ  ماگمه  ناونع  هب  و  تسا ، مزال  اهنآ  ياهدومنهر  هب  کسمت  و  دـننآرق ، ياتمه 
.دروآ یم  یهابت  یهارمگ و 

و دنک ، یم  روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  تما  حلـصُم  لدع ، رادمچرپ  .تسا  هدناسانـش  ار  ترتع  نیا  ياه  قادصم  زا  یکی  دوخ  ربمایپ 
ار كورتم  روجهم و  نآرق  دـشخب و  یم  تایح  راب  رگید  ینآرق  میلاعت  هب  دزاـس و  یم  راکـشآ  ار  نآ  قیاـقح  دراد و  یم  اـپرب  نید 

.دزاس یم  مکاح  ناسنا  یگدنز  رسارس  رب  هرابود 

اذا نآرقلا ، یلع  َيأرلا  ُفِطعَی  و  يوهلا ، یلع  يدهلا  اوفطع  اذا  يدُهلا ، یلع  يوَهلا  ُفِطْعَی  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب ار  یتسرپ  اوه  دـیآ ) يدـهم  نوچ   ) ؛(1) هنُـسلا ِباـتکلا و  َْتیَم  ییُحی  و  هریـسلا ، ُلدـع  َفیک  مکیُِریَف  ...يأرلا  یلع  نآرقلا  اوفَطَع 

نآرق هـب  ار  راـکفا  اـهرظن و  اـه و  يأر  دنـشاب ؛ هدـنادرگزاب  یتـسرپ  اوـه  هـب  ار  یتسرپادـخ  هـکنآ  زا  سپ  دـنادرگزاب ، یتسرپادـخ 
دهد ناشن  امش  هب  يدهم  هک  تسا  هاگنآ  دنـشاب … هدنادرگزاب  دوخ  راکفا  اهرظن و  اه و  يأر  هب  ار  نآرق  هکنآ  زا  سپ  دنادرگزاب ،

.»؟ تسیچ تنس  باتک و  ندرک  هدنز  و  تسا ، مادک  لدع  تریس  هک 

( نیلقث ثیدح  رد   ) لادبا ياه  یگژیو  . 8

هک ار  یناسک  نانادان  زا  یخرب  دیوگ : یم  يواحلا  باتک  رد  یطویس 

ص:139

.308 صص 9 - هدبع ،) دمحم   ) هغالبلا جهن  - 1
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، لادبَا و  تسا ، هدش  دراو  نانآ  تابثا  رب  راثآ  ثیداحا و  هک  یلاح  رد  .دنا  هدرک  راکنا  دنا  هتـشگ  روهـشم  هللا )  ) ءایلوا ناگرزب و  هب 
انتعا لباق  هنیمز  نیا  رد  دـندانع  لـها  هک  ناـسک  هنوگ  نیا  راـکنا  دـیآ و  یم  باـسح  هب  ناـنآ  زا  باـطقَا  داـتوَا و  ناـبیجن ، ناـبیقن ،

(1) .تسین

، تفای همتاخ  توبن  هک  هاگنآ  دـندوب ، نیمز  راوتـسا ) ياه  نوتـس   ) داتوا ایبنا ، هک  تسا  هدـش  لـقن  ادردـلا ، یبا  زا  زین  داـنزلاوبا و  زا 
هب اهنت )  ) نامدرم رب  نانیا  يرترب  .دوش  یم  هتفگ  لادبَا »  » نانآ هب  هک  تخاس  نیزگیاج  ار  دمحم  تّما  زا  یهورگ  اهنآ  لََدب  دـنوادخ 

تین کین  دـنیاسراپ ، یتسار  هب  دـنراد ، وکین  قالخا  هک  تسور  نآ  زا  هکلب  تسین ، نامدرم  رب  حـیبست  زاـمن و  هزور ، ترثک  رطاـخ 
هک نآ  یب  زوسلد ، دنرابدرب و  دنناناملسم و  همه  هاوخریخ  وا ، ياضر  بلج  ادخ و  يدونـشخ  رطاخ  هب  تسا ، ملاس  ناشیاه  لد  دنا ،

نانآ دننز ، یمن  يدربتسد  دوخ  ناتسد  ریز  قوقح )  ) هب دنرازآ ، یمن  دننک و  یمن  نعل  ار  یسک  دنعضاوتم ، دننکفا  تلذ  رد  ار  دوخ 
سامتلا يراز و  نارگید  هب  دـننایامن ، یمن  ناوتان  ار  دوخ  دـنزرو ، یمن  تداـسح  ناشناتـسدریز  رب  دـنراگنا ، یمن  زیچاـن  ریقح و  ار 

(2) .تلفغ رد  ادرف  هن  دنتشحو و  رد  زورما  هن  دنرادن ، لد  رد  ایند  ّبح  دنتسین ، دنسپدوخ  يأر و  دوخ  دننک ، یمن 

لها نع  مهب  ُهللا  عفْدَی  ًادعاصف  رشع  ینثا  نم  حون  دعب  ُضرألا  ِتَلَخ  ام  : » دیوگ یم  هک  هدش  تیاور  ناذاز  زا 

ص:140

ص 241. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 1
صص 249 و 251. ج2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 2
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رود نیمز  نانکاس  زا  ار ) اهالب   ) نانآ هب  دـنوادخ  تسا ، هتـشگن  یلاـخ  نآ  زا  رتشیب  رفن و  هدزاود  زا  حون  زا  سپ  نیمز  ؛(1)  ضرألا
«. دنک یم 

راهچ هب  لادبَا  ؛(2)  مانألا لازتِعا  مانملا و  هّلق  ماعّطلا و  ِهّلق  و  مالکلا ، ِهّلق  هعبراب ، ًالادبَا  لادبألا  تراص  : » دـیوگ یم  هللادـبع  نب  لهس 
هرابرد تایاور  نیا  زا  يراـب ، مدرم .» زا  يرود  یباوخ و  مک  كاروخ ، اذـغ و  هب  كدـنا  لـیم  ییوگ ، مک  هب  دـنا ؛ هدـش  لادـبَا  زیچ 

هب راثآ  تافـص و  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  ینـشور  هب  .دـنا و  یلومعم  دارفا  زا  رتارف  لماک و  ياه  ناسنا  نانآ  هک  تسادـیپ  لادـبَا 
و دز ، گـنچ  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  تسا  تیروـحم  نیمه  رطاـخ  هب  .تسا و  دوـجوم  نیلقث  ثیدـح  رد  روـظنم  ترتـع  رد  یلوَا  قـیرط 

تیلقث .تسا و  لادبَا  زا  رت  هبترم  دنلب  یسب  هملک ) صاخ  يانعم  هب   ) تیبلا لها  ترتع و  بیترت  نیا  هب  .تسج و  نانآ  رد  ار  تیاده 
ریسفت تسا  هتسیاش  هکنانچ  ار  ادخ  باتک  و  دنا ، ینآرق  قیاقح  شخب  ققحت  اه  نآ  هک  تسا  رطاخ  نادب  زین  نانآ  ندوب  هیامنارگ  و 

.دننک یم 

.تسا بلطم  نیا  رب  نشور  یلیلد  هدمآ ، مالسلا  هیلع  يدهم  ینعی  ترتع ، زا  نشور  یقادصم  هب  لادبَا  تسویپ  تعیب و  هرابرد  هچنآ 
: دنک یم  لقن  يو  روهظ  يدهم و  هلأسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  هفیذح 

هل عیاُبیف  هکم ، اوتأی  یّتح  مههابشأ ، قرشملا و  لها  ُبئاصع  و  رصم ، نم  ُءابجنلا  هیلإ  جرخی  و  مههابشأ ، ماشلا و  نم  لادبألا  جرختف  »
ِنکُرلا و نیب 

ص:141

ص254. ج3 ، يواتفلل ، يواحلا  - 1
ص 254. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 2
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ُریطلا و و  ضرألا ، لها  ءامـسلا و  لها  هب  ُحَرفَی  هتقاس ، یلع  ُلیئاکیم  و  هتمّدـقم ، یلع  لیئربج  و  ماشلا ، یلا  ًاهّجوتم  جرخی  مث  ماقملا ،
لادبَا ؛(1)  اهُّلک زونکلا  ُجرختُست  و  اِهلکُأ ، ضرألا  ُفعـُضت  و  راهنألا ، ّدمت  و  هتلود ، یف  ُهایملا  ُدیزت  و  رحبلا ، یف  ناتیحلا  و  شوحولا ،

یم مه  هب  هکمرد  نانیا  .اه  یقرـش  زا  ییاه  هورگ  زین  و  رـصم ، زا  ابجن  و  دننک ) یم  مایق  دـنوش و  یم  جراخ   ) ماش زا  نانآ  دـننامه  و 
ماش فرط  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماگنه  نیا  رد  .دننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  تسا ) ربمایپ  نادنزرف  زا  هک   ) يدهم اب  و  دنـسر ،

، نیمز نامـسآ و  لها  وا ) تمکح  روهظ و  نامز  رد   ) تسوا رـس  تشپ  لیئاکیم  شیپاـشیپ و  لـیئربج  هک  یلاـح  رد  دوش ، یم  هناور 
یم ناوارف  اهبآ  وا  تلود  رد  دریگ .) یم  ارف  ار  همه  ینامداش   ) دـنوش یم  داـش  ییاـیرد ، تادوجوم  یـشحو و  تاـناویح  ناگدـنرپ ،

شیاه جنگ  همه  و  دنک ، یم  ربارب  دـنچ  ار  شی  اه ) ینتـسر  و   ) اه یندروخ  نیمز  درتسگ ، یم  اهتـشد  رتسب  رد  اه  هناخدور  ددرگ و 
«. دزاس یم  جراخ  ار 

ترتع ندوب  هیامنارگ  . 9

: دسیون یم  دنک و  یم  لقن  ار  نیلقث  ثیدح  نارمع  لآ  هروس  هیآ 101  لیذ  دوخ ، ریسفت  رد  يروباشین  نیدلا  ماظن 

ترتع نیا ، زا  هتـشذگ  ؛(2)  ...نیلقثلا مکیف  كراـت  ینا  لاـق : اذـهل  ًاـضیا  رهاـظلا  بسحب  هماـقم  نوموقی  هتثرو  هترتع و  ّنا  یلَع  »... 
رطاخ نیمه  هب  و  دنربمایپ ، نیشناج  ماقم و  مئاق  زین  رهاظ  بسح  هب  ترضح ، نآ  هثرو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:142

ص 105. ینادلا ، ننس  119 و 200 ؛ صص 20 - رردلادقع ، - 1
ص 221. 1416 ه ، ج 2 ، نآرقلا ، بئارغ  - 2
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…«. مراذگ یم  ياج  رب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف : ربمایپ 

: دیوگ یم  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم 

همطاف لاق : امک  هنع  اوأشن  یتلا  هعورف  اهنع و  َأَشَن  یتلا  هلوصا  مّهناف  هتمرح ، نم  مهل  ام  یبنلاب و  مهتّیـصوصخ  نم  ملُع  ام  عم  اذـه  «و 
ياراد ربمایپ  نوچمه  ناـنآ  و  تسا ، هدرک  رادروخرب  یـصاخ  ياـه  یگژیو  زا  ار  اـهنآ  ربماـیپ ، هب  تیب  لـها  تبـسن  ؛(1)  یّنم هعضب 

هخاش هب  و  تسا ، هتفرگ  تأشن  اهنآ  زا  ربمایپ  هک  دنتـسه  وا  ياـه ) هشیر  و   ) لوصا ترـضح  نآ  تیب  لـها  اریز  .دـنمارتحا  تمرح و 
«. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  تسا : هدومرف  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنا  هدییور  وا  زا  هک  دننام  یم  ییاه 

یم هدـمآ  اه  لقن  زا  یخرب  رد  هک  یتیب » لها  هللا  مکرکَُذا   » ثیدـح هلمج  نیا  حیـضوت  رد  نیلقث و  ثیدـح  لیذ  رد  هاکـشم  حراـش 
: دیوگ

یم امش  دای  هب  ار  ادخ   ) يانعم ؛(2)  مهتّدوم مهتّبحم و  مهمارتحا و  مهمارکا و  مهتاعارم و  مهتظفاـحم و  یف  هللا  ّقَح  مکهّبنُا  ینعملا  »
زا تظفاحم  هرابرد  ادخ  قح  هب  تبسن  مزاس  یم  هاگآ  ار  امش  هک  تسا  نیا  متیب ) لها  هرابرد  مروآ 

ص:143

ص 14. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
ص 594. ج 5 ، هاکشملا ، حرش  یف  هاقرملا  یف  يراقلا  - 2
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«. دیرادب ناشتسود  دیزرو و  تبحم  دینک و  مارتحا  دیرادب ، یمارگ  ار  نانآ  هکنیا  و  اهنآ ، تاعارم  تیب و  لها 

: دسیون یم  هاجنلا » هلیسو   » باتک رد  نیلقث  ثیدح  حرش  رد  نیبم  يولوم 

ّتبحم و ناـکرا و  حراوج و  هب  تیب  لـها  رماوا  داـیقنا  تعاـطا و  نینچمه  تسا ؛ ضرف  زا  ادـخ  باـتک  ماـکحا  هب  لاـثتما  هچناـنچ  »
(1) «. تسا ضرف  بجاو و  نانج ، بلق و  هب  ناشیا  هب  تّدوم  تدیقع و 

هذه : » دسیون یم  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  هب  تبـسن  نیلقث  ثیدح  لیذ  رد  نارگید  یبطرق و  زا  لقن  هب  يوانم 
یف ٍدحِال  رذُع  یتلا ال  هدکؤملا  ضورفلا  َبوجو  مهتّبحم ، مهریقوت و  هلآ و  مارتحا  َبوج  یـضَتْقَی و  میظعلا ، دیکأتلا  اذه  هیـصولا و 
وحن هب  ناشتبحم  اهنآ و  تشادـگرزب  ربمایپ و  لآ  مارتحا  هک  دـنک  یم  اضتقا  دایز ، دـیکأت  شرافـس و  هنوگ  نیا  ؛(2)  امهنع فّلَخَتلا 

«. دنامن یقاب  يرذع  ترتع  باتک و  زا  فلخت  رد  يدحا  يارب  و  دوش ، مزال  دکؤم  بجاو 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  .دنایامن و  یم  ار  تیب  لها  يالاو  ِتلزنم  ینشور  هب  تنس ، لها  ناگرزب  زا  نانخـس  هنوگ  نیا 
زا ار  ریز  تایاور  قعاوص  رد  رجح  نبا  .دراذـگ  یمن  یقاب  اهنآ  تمظع  رد  یکـش  ياج  تسا ، هدیـسر  تیب  لها  هرابرد  ملـس  هلآ و 

(3) دنک : یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:144

ص 778. ، 1 ج 2 - راونالا ، تاقبع  - 1
ص 14. ، 3 ریدقلا ، ضیف  - 2

یخرب رد  یتارییغت  اب   ) تسا هدروآ  يوس  طارص  باتک  رد  زین  يرداق  یناخیـش  ار  تایاور  نیا  ص 665 . ، 1 - 2 راونالا ، تاقبع  - 3
ص ج 3 ،  ) تسا هدرک  لـقن  نیرحبلا  عمجم  رد  ار  یتـیب » لـها  یف  ینوفلخا   » تیاور یمثیه  نینچمه  ص 716 . نامه ، اهنآ ،) ظافلا 

(. 406
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیرخآ  یتیب ؛ لها  یف  ینوُفلُْخا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هب  مّلکت  امُرِخآ  رمع  نبا  نع   
«. متیب لها  رد  دیشاب  نم  نیشناج  دوب : نیا  ملس  و 

َهمرح ...هترخآ  هایند و ال  هللا  ِظـِفْحَی  مل  ّنهظِفْحَی  مل  نم  و  هاـیند ، هَنید و  هللا  َظـِفَح  ّنهَظِفَح  نمف  تاـمرح ، َثـالث  لـجوّزع  ّنا هللا   »
نید و ادـخ  دراد ، هگن  ار  اـهنآ  تمرح  سک  ره  تسا ، میرح  هـس  گرزب  يادـخ  يارب  اـنامه  یمحر ؛ َهـمرح  یتـمرح و  مالـسالا و 

تمرح مالسا 2 . تمرح  . 1 دنام : یمن  ناما  رد  اه ) هنتف  زا   ) شیایند نید و  درادن ، ساپ  ار  اهنآ  هکره  و  دـنک ، یم  ظفح  ار  شیایند 
«. منادنواشیوخ تمرح  . 3 ربمایپ )  ) نم

رکبوبا زا  لقن  هب  يراخب  هتیب ؛ لها  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّـمُحم  اوُبقُْرا  سانلا ! اهّیا  ای  : » قیدـصلا نع  يراخبلل  هیاور  یف   
«. ترضح نآ  تیب  لها  ِتشاد  یمارگ  اب  دیرادب  ساپ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مدرم ! يا  تسا : هدروآ 

ایوگ هک  دنکراتفر  متیب  لها  اب  هنوگ  نآ   ) دنک ظفح  متیب  لها  رد  ارم  سک  ره  ًادْهَع ؛ هللادنع  َذَّـخَتا  دـقف  یتیب  لها  یف  ینَظِفَح  نم   »
«. تسا هتفرگرب  ار  يدهع  ادخ  دزن  یتسار  هب  دنک ،) یم  راتفر  نم  اب 

ص:145
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هک تشهب  رد  میتسه  یتخرد  متیب  لها  نم و  ًالیبس ؛ هبر  یلا  َذَخَّتا  ءاش  نمف  ایندلا ، یف  اهناصغأ  هّنجلا و  یف  ٌهرجـش  یتیب  لها  انأ و   »
«. دریگرب ار  اه  هخاش  نیا  دبایب » ادخ  يوس  هب  یقیرط  دهاوخ  یم  سکره  سپ   » تسا هتخیوآ  ایند  رد  نامیاه  هخاش 

ره رد  نیلهاجلا ؛ لیوأت  نیلطبُملا و  لاـِحْتنا  نّیلاـضلا و  فیرحت  نیدـلا  اذـه  نع  نوُْفنَی  یتیب  لـها  نم  ٌلودُـع  یتّما  ِفَلَخ  ّلـک  یف   »
یم نیب  زا  ار  ناشیدـنا  لطاب  ياه  هتخاس  دـنزاس ، یم  رود  ار  ناهارمگ  ياه  فیرحت  هک  متیب  لها  زا  تسا  ینـالداع  متما  زا  یلـسن 

«. دنیادز یم  مالسا  نماد  زا  ار  نانادان  ياه  لیوأت  دنرب و 

«. تسا نم  تیب  لها  نم  شخب ) ماوق  و   ) ّرس نوناک  دینادب ) ! ) ناه یتیب ؛ یلهأ  یشرک  یتْبیَع و  ّنا  الَا !  »

«. داد رارق  نادناخ  ام  رد  ار  هژیو ) شناد   ) تمکح هک  ار  يادخ  ساپس  تیبلا ؛ لها  همکحلا  انیف  لعج  يذلا  هللادمحلا   »

: دسیون یم  زین  و 

مکرکُذا  » و ًاریخ » یترتعب  مکیصوا   » و امهیف » ینوًفلَْخت  فیک  اورْظنُا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوق  امّیـس  ثیداحألا  هذه  یف  «و 
، هبودنملاو هبجاولا  مهقوقح  َهیدأت  و  مهمارکا ، مهمارتحا و  مهیلأ و  ناسحالا  دـیزَم  مّهتدوَم و  یلع  دـیکألا  ّثَحلا  یتیب ،» لها  یف  هللا 

هجو یلع  دجو  ٍتیب  ُفرشأ  مه  فیک و 

ص:146
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هنوگچ هک  دیرگنب  : » دیوگ یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  هژیو  هب  ثیداحا ، نیا  رد  ؛(1)  ًابَسَن ًابَسَح و  ًارْخَف و  ضرألا 
مروآ یم  امش  دای  هب  ار  ادخ  «، » مترتع هرابرد  یکین  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  «، » ترتع نآرق و  هرابرد  دیتسه  نم  يارب  ینیـشناج 
قوقح يادا  و  اهنآ ، تشاد  یمارگ  مارتحا و  اهنآ و  هب  ناوارف  ناسحا  و  تیب ، لها  تدوم  رب  تسا  دیکا  رارصا  متیب ،» لها  هب  تبـسن 

يور رد  ناسک  نیرت  فرـش  اب  هک  نآ  لاح  و  دزرون ، رارـصا  تدـش  هب  اهنآ  هب  تبـسن  ربمایپ  هنوگچ  .دـنراد  هک  یبودـنم  بجاو و 
«. نیرفآ راختفا  لسن  هنیشیپ و  بسن و  بسح و  رظن  زا  دنا  نیمز 

: دیوگ یم  ضایرلا » میسن   » رد نیلقث  ثیدح  حرش  رد  یجافخ 

ام ّناف  يدـعب ، مهِِّرب  مهَتیاعر و  و  یتیب ، لهِال  مکعاّبتا  هللا و  باتکب  مکلمع  اورظنا  یتاـفو  دـعب  يا  اـمهیف ، ینوُفلَْخت  فیک  اورظناـف  »
« دیتسه ترتع  باتک و  رد  نم  يارب  ینیـشناج  هنوگچ  دیرگنب  : » دیوگ یم  ربمایپ  هک  نیا  ؛(2)  ینءوسَی مهءوُسَی  ام  و  ینَّرَس ، مهّرُسَی 
هب یکین  تاعارم و  رد  و  دیتسه ، متیب  لها  وریپ  دح  هچ  ات  و  دینک ، یم  لمع  ادخ  باتک  هب  هزادنا  هچ  دیشیدنیب  متلحر  زا  سپ  ینعی 

«. درازآ یم  ارم  دناجنرب ، ار  اهنآ  هچنآ  و  دنک ، یم  نامداش  ارم  دزاس  رورسم  ار  نانآ  هچنآ  اریز  .دیشوک  یم  اهنآ 
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رد یکلام  دـمحا  خیـش  .دنیارـسب  باب  نیا  رد  بان  يراعـشا  ات  هتـشاداو  ار  ناملاع  زا  یـضعب  تیب ، لها  هراـبرد  ناوارف  لـیاضف  نیا 
: تسا نینچ  نآ  زاغآ  هدرمشرب و  ار  تیب  لها  لیاضف  ینالوط  يا  هدیصق 

لوقلا هب  طیُحت  ٌلْضَف ال  و  لوُز    __ ٌّزِع ال َي ِتَیب  __ لا ِلِآل 

(1) لو _ صُو ِهتَیاغ  ام َل_ ٌرْد  و َق_ یماسَت     ْدَق  ٌدْجَم  ٌلالِجا و  و 

و تسالاو ، سب  نانآ  تمظع  هوکـش و  تسا ، زجاع  نآ  كرد  هطاحا و  زا  لقع  هک  یلیاضف  و  دنراد ، ریذـپان  لاوز  یتّزع  ربمایپ  لآ 
.ینتفاین تسد  ناشتلزنم  ردق و 

بلطم رگنایب  دناد ، یم  رترب  ءایبنا  یضعب  زا  هاگ  و  دنک ، یم  یفرعم  یبن  لدع  ار  ترتع  دارفا  زا  یکی  هک  یثیداحا  نیا  زا  هتـشذگ  و 
: تسا

يربارب يربمایپ  اب  ؛(2)  ًایبن لِدْعَی  و  : » دیوگ یم  دنک ) یم  روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  ترتع  زا  يدرف   ) يدهم هرابرد  نیریس  نب  دمحم   
«. دنک یم 

«. دراد يرترب  يدهم )  ) ایبنا یخرب  رب  ءایبنألا ؛ ِضَعب  یلع  لّضَُفی  ناک  دق  : » تسا هدمآ  يو  زا  يرگید  تیاور  رد   
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میسقت هب  دزاس ، یم  رقتـسم  نیمز  رد  (1) و  دنک ، یم  راکـشآ  ار  مالـسا  ربمایپ ، تیب  لها  زا  يدرم  هک  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  نینچمه 
.دریگ یم  شیپ  رد  نامدرم  نایم  رد  ار  ربمایپ  تنس  هب  لمع  دزادرپ و  یم  لاوما 

.تسا نانآ  مهم  یساسا و  شقن  تیب و  لها  تیعقوم  هدنهد  ناشن  زین ، ثیداحا  هنوگ  نیا 

هیامنارگ دبای و  یم  دـنویپ  رظتنم  دوعوم  نامزلارخآ و  حلـصم  اب  نیلقث  ثیدـح  هک  تساج  نیمه  زا  یـساسا و  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
دیون ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچ  نآ  دـشخرد و  یم  اه  لد  رد  دـیما  هقراب  و  دوش ، یم  ناـیامن  سیفن  دوجو  نیا  ندوب 

هک ناسنا  یگدنز  داعبا  همه  رد  تلادع ، هبناج  همه  ققحت  دیون  و  دیامن ، یم  خر  مالـسا  رهـش  نامرآ  و  دـبای ، یم  ققحت  تسا  هداد 
.دراد یم  او  وپاکت  هب  ار  ناناملسم  تسادخ ، بتک  ایبنا و  تلاسر  لیصا  فده  هناگی 
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نیلقث ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  مجنپ : شخب 

هراشا

ص:151
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زا یکی  يو  ور ، نیا  زا  تسا و  هدش  هتسناد  ربمایپ  ِنادنزرف  زا  تیب و  لها  ترتع و  زا  يدرف  مالـسلا  هیلع  يدهم  ثیداحا ، ساسا  رب 
.دریگ یم  رب  رد  ار  وا  ترتع ، هرابرد  ربمایپ  ياهشرافس  همه  دیآ و  یم  باسح  هب  نیلقث  ثیدح  رد  هیامنارگ  زیچ  ود 

ترتع زا  يدرف  يدهم ، . 1

هللا لوسر  هّیرذ  نم  ّهنأ  نایب  یف  : » دنک یم  ناونع  نینچ  دوخ  رردلا » دقع   » باتک باب  نیتسخن  رد  یملس  یـسدقم  ییحی  نب  فسوی 
دودح هاگ  نآ  .تسوا و  ترتع  ربمایپ و  هیرذ  زا  يدهم  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  رد  لوا  باب  هترتع .» ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ننـس «، » دواد یبأ  ننـس  (، » یناربط « ) ریغـصلا مجعملا   » نوچ ییاه  باتک  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنک  یم  لقن  هراب  نیا  رد  ثیدح   34
هدمآ زین  و … نیحیحصلا » كردتسم  «، » دمحا ماما  دنسم  «، » یناّدلا ننس  «، » هجام نبا 
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: تسا نینچ  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  دوش ؛ یم  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  یثیداحا  يواحلا  باتک  رد  یطویس  زین  (1) و  .تسا

همطاـف نادـنزرف  زا  تسا ، نم  ترتع  زا  يدـهم  ؛(2)  همطاـف دـلَو  نِم  یترتع ، نم  ّيدـهملا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 1
(«. مرتخد )

ًاملُظ و تَِئُلم  امک  ًالدـع ، ًاطـِسق و  اهألْمَی  نَم  ...یترتع  نم  َجُرْخَی  ...یتح  هعاـسلا  موقَت  ـال   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 2
، هدـش راکـشآ  ياهزواجت  ملظ و  زا  رپ  هکنانچمه  ار  نیمز  و  دزیخاـپ ، هب  مترتع  زا  یـسک  هک  نیا  اـت  دـسرن  ارف  تماـیق   (3) ؛» ًاناودُع

«. دنک داد  لدع و  زا  هدنکآ 

زا يدرم  يدهم  ؛(4)  یحَولا یلع  انأ  ُتلتاق  امک  یتّنـس  یلع  لـتاقی  یترتع ، نم  ٌلـجر  وه   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 3
«. مدیگنج یهلا  ماکحا  يارجا  يارب  نم  هکنانچمه  دزیتس ، یم  نم  تنس  تشادساپ ) هماقا و   ) يارب تسا ، نم  ترتع 

َلاملا ُضیُفی  و  ًالدع ، َضرألا  ِکلْمَی  هْهبِجلا ، یَلْجأ  ایانثلا  َقَرفا  َالُجَر  یتْرتع  نم  هللا  ّنَثَعبََیل   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 4
دنلب و شیناشیپ  و  دنا ، هداشگ  قاّرب و  شیاه  نادند  هک  دنازیگنا  یم  رب  ار  يدرم  مترتع  زا  دنوادخ  انامه ! ًاضیَف ؛
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.تسا هدمآ  ولحلا ) دمحم  حاتفلادبع  رتکد  قیقحت   ) رردلادقع باتک  سیوناپ  رد  اه  باتک  نیا  رد  ثیداحا  سردآ  - 1
ص 35. رظتنملا ، رابخأ  یف  رردلادقع  - 2

ص 484. ج 7 ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  ص 36 ؛ رردلادقع ، - 3
ص 37. رردلا ، دقع  - 4
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يا هنوگ  هب   ) .دنادرگ یم  دایز  صاخ  يوحن  هب  ار  هیامرـس ) يداصتقا و  تاناکما   ) لام دنک و  یم  لدـع  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  هدـنبات ،
(«. دنروآرب ار  ناشیاهزاین  دنربب و  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  ناگمه  هک 

صیصنتلا یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  ثیداحالا  و  ٌفیعض ، یسیع ) ّالا  يدهم  ال   ) دانـسا : » دیوگ یم  هرکذت  رد  یبطرق 
تسین يا  يدهم   ) ثیدح دانسا  ؛(1)  هنوداهب ُمکحلا  اف  ثیدحلا ، اذه  نم  ّحصَأ  ٌهتباث  همطاف  دلُو  نم  هترتع  نم  يدـهملا  جورخ  یلع 
اراکشآ روط  هب  ترضح  اهنآ  رد  هک  هدش  لقن  یثیداحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تسا ، فیعـض  میرم ) نب  یـسیع  زج 

دیدرت ياـج  ثیداـحا  نیا  توبث  یتسرد و  رد  .تسا  همطاـف  شرتخد  نادـنزرف  زا  وا و  ترتـع  زا  يدـهم  جورخ  هک  دـنک  یم  ناـیب 
«. ثیدح نآ  هن  دوش ، یم  لمع  ثیداحا  نیا  ساسا  رب  ور  نیا  زا  .تسا  رت  حیحص  دنس ) رظن  زا   ) روکذم ثیدح  زا  و  درادن ، دوجو 

تیب لها  زا  يدرف  يدهم ، . 2

اهنآ رد  هک  ار  یثیداحا  زین  تایاور  نیا  .تسا  هدـش  هتـسناد  تیب  لها  زا  يدرف  يدـهم  اهنآ  رد  هک  هدـیدرگ  لقن  ربمایپ  زا  یثیداـحا 
لماک نشور و  ياه  قادصم  زا  يدهم  اهنآ  ساسا  رب  نینچمه  .دنک  یم  دییأت  هدش ، یفرعم  ترتع  زا  يدرم  ربمایپ و  هیرذ  زا  يدهم 

تیب لها 

ص:154

ماکحالا عماجلا  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنک ، یم  لـقن  یقهیب  زا  یبطرق  ار  بلطم  نیا  ریظن  ص 85 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 1
.121 ص 22 _  ج8 ، نآرقلا ،
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ربمایپ زا  هدنام  اج  هب  هیامنارگ  زیچ  ود  زا  یکی  نآرق و  لدع  وا  هکنیا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  يدهم  نیلقث  ثیدـح  هنوگ  نیدـب  تسا ،
نآ هب  تما  دیاب  هک  تسا  یهلا  نامسیر  يدهم  بیترت  نیا  هب  .ترضح و  نآ  تلاسر  درواتـسد  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هرابرد ار  ناناملـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنبایرد  دـنزرون و  تلفغ  وا  زا  دـنیآ و  درگ  شروحم  رب  دـننز و  گنچ 
هتـسناد نامز  نیا  رد  رغـصا  لقث  تسا ، ربمایپ  تیب  لها  هک  اج  نآ  زا  يدهم  .دـنک  یم  تساوخ  زاب  وا ) هب  داقتعا  و   ) يدـهم اب  راتفر 

.دشاب یم  ریذپان  ییادج  تمایق  ات  نآ  زا  تسا و  هارمه  تسا  ربکا  لقث  هک  نآرق  اب  دوش و  یم 

: دوش یم  وگزاب  ثداحا  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و 

...ًالُجَر یتیب  لها  یترتع  نم  هللا  ُثعبیف  ًأجلَم ، ُلجرلا  َدجی  یتح ال  دیدش  ٌءالب  َسانلا  بیُصی   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
تخـس ییالب  ؛(1)  ...َائیـش هنم  کسُْمت  اهَتابن ال  ُضرـألا  جرُِِخت  و  اـهرْطَق ، ُءامـسلا  ُلِـسُرت  و  ضرـألا ، ُنکاـس  ءامـسلا و  ُنکاـس  هّبُحی 

… دزیگنا یمرب  ار  يدرم  متیب  لها  زا  نم  ترتع  زا  ادـخ  هاگ  نآ  سپ  .دـباین  یهاگهانپ  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دریگارف ، ار  ناـمدرم 
نیمز و  دتسرف ، ورف  ار  شیاه  ناراب  نامسآ  شتموکح ) نارود  وا و  نامز  رد   ) .دنراد یم  تسود  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  هک 

…«. دنکن غیرد  يو  زا  ار  يزیچ  و  دروآرب ، ار  شیاه  یندییور 

ص:155

(. ظافلا رد  كدنا  يرییغت  اب   ) ص 485 ج 7 ، روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  37 ؛ ص 8 - رردلادقع ، - 1
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یقاب یبش  زج  اـیند  زا  رگا  ؛(1)  یتیب لها  نم  ٌلجر  اهیف  کَلََمل  ٌهلیل  ّالا  ایندـلا  نم  َْقبَی  مل  ول   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 2
«. دسر یم  تموکح  هب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  نآ  رد  دنامن ،

دـنک و یم  مایق  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  ؛(2)  ...یتَّنُِـسب ُلَمعَی  و  یتیب ، لها  نم  ٌلُجَر  َجُرخَی   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 3
«. دراد یم  اپرب  ار  متنس 

رفن راهچ  نیمز  رـسارس )  ) رد ؛(3) یتیب لها  نم  ٌسماخ  اهِکلمیَـس  ...هعبرَا و  ضرألا  کَـلَم   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 4
و  ) دنک یم  تموکح  ناهج  همه )  ) رب نم  تیب  لها  زا  یمجنپ  رفن  يدوز  هب  و  تشگ ) یناهج  اهنآ  تموکح  و   ) دـندرک ییاورنامرف 

(«. دنیآ یم  رد  وا  ییاورنامرف  هب  اه  نیمزرس  اهروشک و  همه 

یلا اوعجری  یتح  مهب  مَهبِرْـضَیف  یتیب  لـها  نم  ٌلُـجَر  مهیلع  َجُرْخَی  یتـح  ُهعاـسلا  موقت  ـال   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 5
«. دندرگزاب قح  نییآ  هب  ات  دزاتب  ناورجک  نانید و  یب  رب  دنک ، مایق  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دسر  یمن  ارف  تمایق  ؛(4)  ّقحلا

یفطصملا نع  اهتاور  هرثکب  ْتَضافتسا  رابخألا و  ِترتاوت  دق  : » دیوگ یم  يزجس  مصاع  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا 
عم ُجُرْخَی  هنا  ًالدع و  ضرألا  ألمی  هنا  ...هتیب و  لها  نم  ّهنا  يدهملا و  ئجَمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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ص 39. رردلادقع ، - 1
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ص 77. ج 5 ، هیلاعلا ، بلاطم  - 4
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هب تراشب  و   ) يدهم ندمآ  هرابرد  ؛(1)  ...هَْفلَخ یّلُصی  یسیع  هّمألا و  هذه  َّمُؤَی  هنا  ...لاجدلا و  لتق  یلع  هَدِعاُسیف  مالسلا  هیلع  یسیع 
یمتح هدعو  نیا  و   ) تسا ضیفتسم  رتاوتم و  رابخا  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدهم  هک  نیا  و  وا ) روهظ 

نامزمه مالـسلا  هیلع  یـسیع  روهظ  اب  وا  مایق  و  دـنک ، یم  لدـع  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  يدـهم  هک  هدـمآ  رابخا  نیا  رد  تسا ،) ینیقی  و 
یسیع ددرگ و  یم  ماما  دنک و  یم  ییاوشیپ  تما  نیا  رب  يدهم  دناسر و  یم  يرای  لاجد  لتق  رب  ار  يدهم  مالسلا  هیلع  یسیع  تسا ،

«. درازگ یم  زامن  وا  رس  تشپ 

ربمایپ نادنزرف  زا  يدرف  يدهم ، . 3

یم تبـسن  دوخ  هب  دنک و  یم  یفرعم  دوخ  نادـنزرف  زا  يدرم  ار  يدـهم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رابخا ، زا  يا  هتـسد  رد 
.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  ترتع و  زا  يدهم  هک  نیا  رب  تسا  يدیکأت  زین  ثیداحا  نیا  دهد ؛

هک نیا  رگم  دوش ، یمن  اپ  هب  تماـیق  ؛(2)  ...يَدلَو نم  ّيدهملا  َجُرْخَی  یّتح  ُهعاسلا  ُموقت  ال   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 1
«. دنک مایق  يدهم  مدنزرف 

«. تسا نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  ...يَدلَو ؛ نم  ٌلجر  ُّيدهملا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 2

ص:157

.85 ص 6 - ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 1
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«. تسام نادناخ  زا  يدهم  ؛(1)  تیبلا لها  اّنم  ُّيدهّملا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 3

ُلوسر انرکَذف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوسر  انبَطَخ  لاق : هنع ، هللا  یضر  هفیذح  نع   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 4
؛(2) ...يِدـَلَو نم  ًالْجَر  هیف  َثَْعبَی  یّتح  َمویلا ، کلذ  لجوزع  هللا  َلّوََطل  دـحاو  ٌموی  ّالا  ایندـلا  نم  َقبَی  مل  ول  لاق : مث  ٌنئاک ، وه  امب  هللا 

دوـش یم  عـقاو  هدـنیآ  رد  ار  هچنآ  دـناوخ و  هبطخ  ناـمیارب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ ، یم  ضر )  ) هفیذـح
زا يدرم  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  گرزب  يادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : سپـس  درک ، يروآدای 

ياهروتـسد هب  لمع  لماک و  روط  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  يارجا  یناهج و  تموکح  ققحت  يارب   ) ار منادـنزرف 
«. دنازیگنارب اه ) هنیمز  همه  رد  نید 

ُهزمح کیبأ  ُّمع  وه  ءادهشلا و  ُریخ  انُدیهش  و  كوبأ ، وه  ءایبنألا و  ُریخ  انّیبن  : » همطاف هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 5
امه ُنیـسحلا و  نّسّحلا و  هّملا  هذـه  اطبـس  اّنم  و  ٌرفعج ، کیبأ  ّمع  نبا  وه  ءاش و  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  امهب  ریطَی  ناحانج  هل  نم  اّنم  و 
نآ تسایبنا ، نیرتهب  ناناملـسم )  ) ام ّیبن  دومرف : شرتخد )  ) همطاف هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ؛(3)  يدهملا اّنم  و  كانبا ،

تـشهب نآ  اب  دراد و  لاب  ود  هک  یـسک  تساـم  زا  و  تسا ، هزمح  تردـپ  يومع  وا  و  تسادهـش ، نیرترب  اـم  دیهـش  و  تسوت ، ردـپ 
زاورپ دهاوخ  هک  اجره 

ص:158

ص 42. رردلا ، دقع  - 1
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زا و  دنتـسه ، وت  نارـسپ  ود  نیا  نیـسح و  نسح و  تما  نیا  طبـس  ود  تساـم  زا  .تسا و  رفعج  تردـپ  يوـمع  رـسپ  وا  و  دـنک ، یم 
«. يدهم تسام 

نَسَحلا و كانبا  امه  و  هّمألا ، هذـه  اطبـس  اّنم  : »... رمع یناـیاپ  تاـظحل  رد  همطاـف  هب  باـطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 6
تعّطقت و  نَتِفلا ، ِتَرَهاظت  و  ًاجَرَم ، ًاجَرَه و  ایندلا  ِتَراص  اِذا  هّمالا ، هذه  ّيدهم  امهنم  ّنأ  ّقحلاب  ینثعب  يذـلاو  همطاف ، ای  ...نیـسحلا 

ُحتفی نم  امهنم  کلذ  دـنع  لجوزع  هللا  ُثعبیف  ًاریبک  ُّرقَُوی  َریغـص  ـال  و  ًاریغـص ، ُمَحری  َریبک  ـالف  ضعب ، یلع  مهُـضَْعب  راـغأ  و  ُلبُـسلا ،
تَِئُلم اـمک  ًالدـع ، ایندـلا  ًـالْمَی  و  ناـمزلا ، لّوأ  یف  هـب  ُتـُمق  اـمک  ناـمزلارخآ ، یف  نیدــلاب  موـقی  ًاـفلُغ  ًاـبولق  و  ُهلالـّـضلا ، َنوـصح 

قح هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس  همطاف ! يا  دنأوت … نادنزرف  نیسح  نسح و  ود  نآ  و  تما ، نیا  طبـس  ود  تسام  زا  و  ؛(1) … ًاروج
اه بوشآ  اه و  هنتف  دریگارف ، جرم  جره و  ار  ایند  هک  هاگ  نآ  .تسا  نیـسح  نسح و  لـسن  زا  تّما  نیا  يدـهم  تسا ، هدرک  ثوعبم 

محر ناوتان ) و   ) کچوک رب  دـنمناوت ) و   ) گرزب دـنزاتب ، رگید  یخرب  رب  ناـمدرم  زا  یـضعب  ددرگ ، نما  اـن  اـه  هار  دـنوش ، راکـشآ 
هک دزیگنارب  ار  یـسک  نیـسح  نسح و  لسن  زا  گرزب  يادخ  نامز  نیا  رد  دنرادن ، ساپ  ار  نادـنملاس  تمرح  نالاسدرخ  و  دـنکن ،

ار نآ  نم  هکنانچ  دراد ، اپرب  نامزلارخآ  رد  ار  نید  دـیاشگب ، ار  هدیـشوپ  ياه  لد  و  دنکـش ، مه  رد  ار  یهارمگ  تلالـض و  ياهژد 
رد

ص:159
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(«. دناسر ناماس  هب  و   ) دنک لدع  زا  هدنکآ  هتفرگارف ، یناماسبان ) و   ) متس هک  ار  ایند  .متشاد و  اپرب  مالسا  روهظ  زاغآ 

تشپ میرم ، دنزرف  یسیع  هک  یـسک  تسام  زا  ؛(1) و  هفلَخ َمیرم  ُنب  یسیع  یّلَُصی  يّذلا  اّنم   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 7
«. درازگ یم  زامن  وا  رس 

(2) ؛  مالـسلا هیلع  میرم  نبا  یـسیع  ّمؤَی  يذـلا  وه  هّمألا و  هذـه  نم  ّيدـهَملا  : » تسا هدـمآ  نیریـس  نبا  زا  لقن  هب  يواحلا  باتک  رد 
«. دنک یم  تماما  میرم  نب  یسیع  رب  هک  تسا  یسک  وا  و  تسا ، تما  نیا  زا  يدهم 

ص:160

ص 208. رردلا ، دقع  - 1
.166 صص 65 و 67 - ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 2
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تنس نآرق و  رظن  زا  نازاس  هدنیآ  مشش : شخب 

هراشا

ص:161
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: تسا داسف  ملظ و  یهابت و  زا  رود  هب  زیگنا و  لد  ترتع  تنس و  نآرق و  رظن  زا  ناسنا  هدنیآ 

ناسنا هدنیآ  نآرق و  .أ 

زا  ) هیمیت نبا  مالـسالا  خیـش  .دـهد  یم  ربخ  ناناملـسم  يارب  شخب  دـیما  ناـشخرد و  يا  هدـنیآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  یتاـیآ  نآرق  رد 
هک تسا  نیا  تاـیآ  نـیا  نومـضم   (1) .دروآ یم  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دوـخ  ثیدــحلا » مـلع   » باـتک رد  يرجه ،) مـتفه  نرق  ناـملاع 

نیمز رد  یناسک  دنوش ، یم  نیمز  ثراو  ناناملسم  و  دوش ، یم  هریچ  اه  نیئآ  نایدا و  رگید  رب  مالسا  تعیرش  متح  روط  هب  ماجنارس 
: دنزرو یمن  رفک  ادخ  هب  دنراد و  یم  تسود  ار  ادخ  اهنآ  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  ادخ  هک  دنیآ  یم  دیدپ 

مزال و   ) هتشون ادخ  ؛(2)  ِیلُسُرَو اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتک   »

ص:162

.378 صص 95 - ثیدحلا ، ملع  - 1
.21 (: 85  ) هلداجم - 2
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«. میوش یم  زوریپ  دنراد ) یم  اپ  هب  ار  متنس  هک  یناسک   ) مناگداتسرف نم و  نیقی  هب  هک  تسا ، هدرک )

رب نامنالوسر  رب  ام  مایپ ) و   ) هملک انامه  ؛(1)  َنُوِبلاَْغلا ُمَُهل  اَنَدنُج  َّنِإَو  َنوُروُصنَْملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَسْرُْملا ، اَنِداَبِِعل  اَُنتَِملک  ْتَقَبَس  ْدََقلَو   »
یم هریچ  دـنزیتس ) یم  نید  لدـع و  قح و  هماقا  يارب  هک  یناسک   ) اـم نایرکـشل  دـنوش و  یم  يراـی  ناـنآ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا 

«. دندرگ

( دننادب  ) دنبات یمرب  يور  مالسا )  ) نید زا  هک  امش  زا  یناسک  ؛(2)  ُهَنوُّبُِحیَو ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمکنِم  َّدَتْرَی  نَم   »
«. دنراد یم  تسود  هدرک ) لزان  هک  ار  ینید  و   ) ار ادخ  زین  نانآ  دراد و  یم  ناشتسود  هک  دروآ  یم  ار  یموق  ادخ  يدوز  هب 

حلاص لمع  دنروآ و  یم  نامیا  هک  یناسک  هب  ادـخ  ؛(3)  ...ِضْرَْألا ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   »
(«. دهد تموکح  تردق و  اهنآ  هب  و   ) دنادرگ نیمز  رد  نانیشناج  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دنهد ، یم  ماجنا 

ناربمایپ و هب   ) نانیا رگا  ؛(4)  َنیِِرفاِکب اَِهب  ْاوُْسیَّل  اًمْوَق  اَِهب  اَْنلکَو  ْدَقَف  ءالُؤ  اَِهب َه_ ْرُفکَی  نِإَف   »

ص:163

.171-73 (: 37  ) تافاص - 1
.54 (: 5  ) هدئام - 2
.55 (: 24  ) رون - 3
.89 (: 6  ) ماعنا - 4

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_163_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_163_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دنشابن نید  هب  رفاک  هک  میزاس  اهنآ  نیشناج  ار  یموق  میرامگب و  ار  یناسک  ام  دنزروب ، رفک  یحو ) مایپ  ینامسآ و  ياه  باتک 

هب دنوادخ ) ، ) دیباترب يور  نید ) ياه  تساوخ  اه و  شرافـس  زا   ) رگا ؛(1)  ْمَکلاَْثمَأ اُونوکَی  َال  َُّمث  ْمکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اْوَّلَوَتَت  نِإَو   »
و  ) .دوب دنهاوخن  ینید ) ياه  شزرا  تاروتسد و  زا  نازیرگ  رواب و  تسس   ) امش دننامه  نانآ  و  دروآ ، یم  ار  يرگید  موق  امش  ياج 

(«. تسب دنهاوخ  راک  هب  یگدنز  رد  تسا  هدروآ  نید  ار  هچنآ  همه 

دننامه اهنیا  رد  باطخ  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ، ربمایپ  نامز  هب  طوبرم  تایآ  نیا  دوش  هتفگ  رگا  دیوگ : هیمیت  نبا  مالـسالا  خـیش 
یم اهنآ  هب  نآرق  هک  تسا  ینانمؤم  همه  هب  باـطخ  دـهد و )… یم  جـح  زاـمن و  وضو و  هب  روتـسد  هک   ) نآرق ياـه  باـطخ  رگید 

همدـص مالـسا  هب  دوش  جراخ  نید  زا  سکره  دریگ و  یمرب  رد  ار  اه  نرق  همه  دراد و  نایرج  اه  باطخ  نیا  تمایق  مایق  ات  و  دـسر ،
نیمز رد  ینیـشناج  هرابرد  ادخ  هک  يا  هدعو  دناسر ؛ یم  يرای  ار  شنید  نانمؤم  هلیـسو  هب  تمایق  زیخاتـسر  ات  ادخ  دروخ ؛ یمن  يا 

یگژیو ود  نیمه  رادم  رئاد  دناسر ، یم  ماقم  نیا  هب  ار  وا  ادـخ  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دروایب و  نامیا  سک  ره  تسا  هتفگ  هداد و 
ٌللخ و هنیکمت  یف  ناک  لَلِخ  ٌصقن و  هیف  ناک  ناف  ّمتأ ، روکذملا  هفالختسا  ناک  ًاحلاص  لمع  ًانامیا و  لمکَا  ناک  نمف   » .تسا

ص:164

.38 (: 47  ) دمحم - 1
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لماک شحلاص  لمع  نامیا و  سک  ره  نیاربانب  ءازجلا ؛ کلذ  ّقحتسا  لمعلا  کلذب  ماق  نمف  لمعلا ، اذه  ءازج  اذه  نأ  کلذ  ٌصقن ،
دهاوخ یناماسبان  نیمز ) رب  يو  طلـست  و   ) نیکمت رد  دـشاب ، یللخ  صقن و  ود  نیا  رد  رگا  و  تسا ، رت  ماـمت  وا  ینیـشناج  دـشاب ، رت 

(1) «. دوش یم  شاداپ  نیا  هتسیاش  دراد ، اپ  هب  ار  ود  نیا  هک  ره  تسا ، ود  نیا  شاداپ  نیمز  رد  فالختسا  اریز  دوب ،

ناسنا هدنیآ  تنس و  .ب 

هراشا

هک ار  نید  و  دوش ، یم  هتخیگنارب  نید  رگایحا  کی  ینرق  ره  زاـغآ  رد  اـهنآ  ساـسا  رب  و  تسا ، هجوت  دروم  هدـنیآ  زین  ثیداـحا  رد 
.دزاس یم  هدنز  رگید  راب  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يالج  امن و  هتخاب و  گنر 

نامزلارخآ رد  زین  و  برغم و … زا  دیـشروخ  عولط  ّهباد ، لاـجد ، جورخ ) ، ) ناـخد دـننام : دـهد ، یم  خر  یتاـمالع  تماـیق  زا  شیپ 
قح نییآ  رب  تما  زا  یهورگ  نامز  نآ  ات  .تسا و  ناشدوخ  زا  یمالـسا  ِتما  ماما  ماگنه  نآ  رد  دـیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  یـسیع 
هک نآ  زا  لبق  .دیآ  یمن  مهارف  اهنآ  هب  ررـض  تأرج  ار  نانمـشد  دنناسر و  بیـسآ  اهنآ  هب  دـنناوت  یمن  نافلاخم  دـننام ، یم  رادـیاپ 
اب هطبار  عطق  يدزد و  لتق ، هب  لاـم  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  رب  همه  دوش و  یم  هدوشگ  نیمز  ياـه  جـنگ  دـسر ، ارف  تماـیق )  ) تعاـس

هرقن الط و  زا  ییاه  نوتس  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دنرگن ، یم  یتفگش  هب  دنروخ و  یم  فسأت  دنا  هدیزای  تسد  نادنواشیوخ 

ص:165

.387 صص 95 - ثیدحلا ، ملع  - 1
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نآ رد  هک  یناطلـس ) و   ) ریما دهدب ، وا  هب  ار  شلام  تاکز  هک  دبای  یمن  ار  يدرف  یـسک  دنوش و  یم  دنمناوت  همه  .ددرگ  یم  نایامن 
يداصتقا و رظن  زا  ار  نامدرم  شرامش  باسح و  دح  زا  رتارف  و  تسا ، هدنشخب  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  دنار  یم  مکح  مدرم  رب  نامز 

ارف تمایق  دـنکن ، روهظ  دـنک ، یم  يربهر  هراشا ) هب   ) شیاـصع هب  ار  مدرم  هک  يدرم  نینچ  نیا  اـت  دـنادرگ و  یم  دـنمناوت  یتشیعم 
.دسر یمن 

زارفارـس دـنزیخاپ و  هب  قح  هماـقا  يارب  هک  یناـسک  همه  نیا  اـب  و  دـتفا ، یم  تبرغ  هب  مالـسا  نید  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  زین  و 
یم لقن  هرمس  نب  رباج  زا  ار  نآ  ملسم  يراخب و  هک  یثیدح  رد  نینچمه  .دیآ  دورف  یـسیع  هک  نیا  ات  دراد ، دوجو  هراومه  دنگنجب 

یمالـسا تما  همه  دننک و  ییاورنامرف  يرگید ) زا  سپ  یکی   ) شیرق زا  هفیلخ  هدزاود  هکنیا  ات  دـنام  یم  رادـیاپ  مالـسا  نید  دـننک ،
.دنشاب اهنآ  وریپ 

: تسا نینچ  ثیداحا  هتسد  نیا  زا  ییاه  هنومن 

نارادم قح  يرادیاپ  . 1

: تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد 

زا يا  هفئاط  هراومه  ؛(1)  همایقلا موی  یلا  نیرهاظ  ّقحلا ، یلع  نولتاقی  یتّمأ  نم  هفئاط  لازت  ال   »

ص:166

.12 صص 13 - ج 5 ، هیلاعلا ، بلاطم  ص 291 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  صص 435 و 86 ؛ نیحیحصلا ، بختنم  - 1
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«. دنریذپان تسکش  یسیع ) لوزن  زا  شیپ  و   ) تمایق زور  ات  نانیا  دنزیتس ، یم  قح  هماقا )  ) يارب متما 

رماع و… نبا  هبقع  و  نابوث ، هریغم ، رباج ، دننام  دنا ، هدرک  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  رییغت  اب  فلتخم  نایوار  ار  تیاور  نیا 

: تسا نینچ  تیاور  ظافلا  ملسم  يراخب و  حیحص  رد 

؛(1) سانلا یلع  نورهاظ  مه  هللاُرمَا و  یتأی  یتح  مهفلاخ  نم  مهلَذَـخ و ال  نم  مهّرُـضَی  ـال  هللارمأـب  ًهمئاـق  یتّما  نم  ُفئاـط  لازت  ـال   »
یم تفلاـخم  ناـنآ  اـب  دـنزاس و  یم  لـیلذ ) و   ) راوخ ار  اـهنآ  هک  یناـسک  دـنراد ، یم  اـپرب  ار  ادـخ  رما  نم  تما  زا  یهورگ  هراومه 

نامدرم رب  نانآ  هک  یلاح  رد  دسر ، ارف  ادـخ  رما  هک  نیا  ات  دراد  همادا  زیتس  نیا  .دـنناسر  بیـسآ  هورگ  نیا  هب  دـنناوت  یمن  دـنزرو ،
«. دنا هدش  هریچ 

رد  ) قیرط دنچ  زا  ار  نآ  دننام  تسا و  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  هیمیت  نبا 
رب یهورگ  هک  هداد  ربخ  تسا ) قیدصت  دروم  وا  ییوگتـسار  هک   ) قداص ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  .دـید  ناوت  یم  ثیدـح ) ياه  باتک 

اهنآ هب  ررـض  دـنرادنپ ، یم  راوخ  ار  اهنآ  هک  يدارفا  زین  دنتـسه و  اهنآ  فلاخم  هک  یناـسک  .دـنزیزع  زوریپ و  هراومه  شتما  زا  قح 
«. دننز یمن 

ص:167

ص 384. ثیدحلا ، ملع  - 1
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ریگارف يربهر  یناهج و  تموکح  . 2

: تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد 

نم يارب  ار  نیمز  ادـخ  انامه  ؛(1)  ...اهنم یل  يَوَز  ام  ُُغلبیَـس  یتّمُأ  کُلم  َّنِا  اـَهبِراغم و  اـهَقراشم و  ُتیأرف  َضرـالا  یل  يَوَز  هللا  نا   »
اه نیمزرـس  همه   ) تشگ نایع  میارب  هچنآ  رب  هدنیآ  رد  نم  تما  ییاورنامرف  و  مدید ، ار  نآ  برغ  قرـش و  درک ، کچوک ) و   ) عمج

«. دسر یم  ارف  نیمز ) هرک  لک  و 

یم ناشن  ربمایپ  هب  ار  نیمز  طاقن  اه و  نیمزرـس  همه  هدش ) کچوک  هنومن  تکام و  شقن  هرک و  لدُم ، دننام   ) ادـخ ثیدـح  نیا  رد 
، مدـید نم  ار  نآ  هدـش  کچوک  هنومن  هک  نیمز  همه  رب  نم  تما  تموکح  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  همه  ربماـیپ  دـهد و 
هدشن و یلمع  نونک  ات  مالـسا ، يوگتـسار  ربمایپ  يوس  زا  ریذپان  فلخت  شخب و  دیما  دـیون  نیا  .دریذـپ  یم  ققحت  يزور  ماجنارس 

.دسر یم  ماجنا  هب  هدنیآ  رد  نیقی  هب  تسا و  هتفاین  ققحت 

یبا زا  لقن  هب  یثیدح  ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد  .تسا  ناهج  همه  رب  ناناملـسم  زا  يدرف  ییاوشیپ  زا  نخـس  ثیداحا  رد  نینچمه 
: تسا نینچ  هریره 

ص:168

ص 85. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
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اپ هب  ناطحق  زا  يدرم  هک  نیا  اـت  دوش ، یمن  اـپ  هب  تماـیق  ؛(1)  هاصعب سانلا  ُقوسَی  ناطْحَق  نم  ٌلجر  جرخی  یتح  ُهعاـسلا  موقَت  ـال   »
«. دنک یم  يربهر  شیاصع  اب  ار  نامدرم  هک  دزیخ 

تردق یهاگآ و  هرطیس و  تمالع ، هراشا ،  ) رازبا اب  تسا  مدرم  همه  رب  ییاوشیپ  زا  نخـس  ثیدح  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هچنانچ 
نخـس اریز  تسا ، یمتح  نآ  عوقو  هدـنیآ  رد  هتفرگن و  ماجنا  نونک  ات  ییاوشیپ  هنوگ  نیا  .تسا و  اصع  نآ ) لبمـس  هک  ییآراـک  و 

.دریذپ یمن  فلخت  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  تنس  لها  گرزب  باتک  ود  هک  ربمایپ 

: تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد  زین  و 

مان هب  يدرم  هکنیا  ات  دـسر ، یمن  ناـیاپ  هب  اـه  بش  اـهزور و  ؛(2)  هاجْهَجلا هل  لاقی  ٌلجر  ِکلْمَی  یتح  یلایللا  ُماـیألا و  بهْذـَت  ـال   »
«. دسر تموکح  هب  هاجهج » »

هژاو .دـهد  یم  اـه  نیمزرـس  همه  رب  ریگارف  ییاوـشیپ  یناـهج و  تموـکح  زا  ربـخ  تسا و  هدـش  لـقن  هریره  یبا  زا  زین  ثیدـح  نیا 
ار نارگید  تسد  و   ) زیچ همه  زا  یـسک  نتـشادزاب  ياـنعم  هب  زین  تسا و  نآ  ریغ  گـنج و  رد  ناـناولهپ  داـیرف  ياـنعم  هب  هـهَجهَج » »

دتسیاب وا  لباقم  رد  هک  سک  ره  اب  دراد ، اسآ  دعر  يدایرف  دنار  یم  نامرف  نیمز  همه  رب  يزور  هک  هاجهج  ایوگ   (3) (. ندرک هاتوک 
ار اه  تموکح  رگید  دتفا و  یم  رد 

ص:169

ص 443. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
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ار لطاب  دوش ، یم  ناهج  ربهر  هناگی  دوخ  اهنآ ، رب  تموکح  مدرم و  رامثتـسا  ملظ و  زا  نارگید  نتـشادزاب  اب  و  دزاـس ، یم  نوگنرس 
.دنک یم  راوتسا  ار  قح  درب و  یم  نیب  زا 

قح نییآ  شرتسگ  . 3

یم تلذ  رد  نارفاک  دنسر و  یم  تزع  هب  نارادم  نید  هک  نیا  دهد و  یم  ربخ  یتیگ  هنهپ  همه  رد  مالـسا  نید  شرتسگ  زا  یثیداحا 
.دنتفا

: دنک یم  لقن  نینچ  ربمایپ  زا  یحیحص  ثیدح  رد  یمثیه 

هللاّزُعی ًاّزِع  ًالیلذ ، ّلُذی  و  ًازیزع ، ّزُعی  نیدلا  اذه  ُهللا  هلخدأ  ّالا  َربَو  رَدَم و ال  َتیب  ُهللا  كُْرتَی  راهنلا و ال  لیللا و  َغََلب  ام  رمألا  اذـه  ّنَُغْلبََیل  »
یم دـیدپ  يدـیدج  راگزور  دوش و  یم  يرپس  نامز  بش  زور و  شدرگ  اب  هچنانچ  ؛(1)  رفکلا هب  ُهللا  ّلُذی  ًالُذ  و  هَلهَا ، َمالـسالا و  هب 

یکرک و  يرهـش )  ) یلگ هناـخ  چـیه  ادـخ  هک  دـسر  یم  ارف  یناـمز  .دوش  یم  ریگارف  هدـنیآ  رد  زین  مالـسا  هب  توعد  نیقی  هب  دـیآ ،
تزع نارادنید  دزاس .) یم  مکاح  ار  مالسا  یتیگ  زا  يا  هطقن  ره  رد  و   ) دنراذگ یمن  یقاب  نید  نیا  نودب  ار  يریاشع ) ییاتسور و  )

یب رفک و  و  دهد ، یم  تزع  ار  ناناملـسم  مالـسا و  نآ  اب  ادخ  هک  تسا  يدیون  نامه  نیا  .دندرگ  یم  راوخ  نانید  یب  و  دـنبای ، یم 
«. دنکفا یم  تلذم  رد  ار  ینید 
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حیسم یسیع  لوزن  . 4

: تسا هدمآ  ملسم  يراخب و  حیحص  رد 

«. دشاب ناتدوخ  زا  ناتماما  دیآ و  دورف  میرم  دنزرف  هک  هاگ  نآ  دیا  هنوگچ  ؛(1)  مکنم مکماما  مکیف و  میرم  ُنبا  لزن  اذا  متنا  فیک   »

شیرق زا  ماما  ای  مظعا  ماما  ینعی  دشاب  ناناملـسم  زا  دور  یم  لامتحا  تسام ، زا  ماما  هک  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یتوریب 
.تسا رتاناد  شلوسر  دوصقم  هب  ادخ  دشاب ؛ برع  زا  ای  و 

هنوگ نیا  بئذ  یبا  زا  لقن  هب  ملـسم  نب  دـیلو  زا  يرگید  ظـفل  هب  ار  ثیدـح  نیا  ِملـسُم  دـسیون : یم  سیوناـپ  رد  طوؤاـنرا  دومحم 
زا سپس  و  دیآ ، دورف  ناتنایم  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دیا  هنوگچ  ؛(2)  مکنم مکّمَأَف  میرم  نبا  مکیف  َلََزن  اذا  متنا  فیک  : » تسا هدروآ 

«. دنک تماما  امش  رب  ناتدوخ 

هللا یلـص  مکّیبن  ِهنُـس  یلاعت و  كرابت و  مّکبر  ِباتکب  مکّمأف  لاق ، .ینربُخت  تلق : مکنم ؟ مکّمأ  ام  يردت  : » دیوگ یم  بئذ  یبأ  نبا 
یبأ نبا  .زاس  نامهاگآ  دیوگ : یم  ملسم  نب  دیلو  دنک ؟ یم  تماما  ناتدوخ  ماما  يزیچ  هچ  هب  دیناد  یم  ایآ   (3) ؛  ملس هلآ و  هیلع و 

«. دنک یم  تماما  امش  رب  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  دهد : یم  خساپ  دوخ  بئذ 
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رد تسا و  هدادـن  خر  يا  هعقاو  نینچ  تسا و  هدـماین  دورف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نونک  اـت  هک  تسا  نشور  تروـص  ره  رد 
ناناملـسم ییاوشیپ  زا  نخـس  هکلب  ددرگ ، یمن  رـصحنم  زامن  ماما  رد  اهنت  تماما  تشذگ  هچنانچ  .دوش و  یم  ماجنا  راک  نیا  هدنیآ 

ماما نیا  يدـهم ، ثیداحا  نیلقث و  ترتع و  ثیداحا  قبط  هک  یمالـسا  هعماج  زا  يدرم  تماما  اب  .تنـس و  باـتک و  ساـسا  رب  تسا 
.تسا ربمایپ  تیب  لها  زا  همطاف و  دنزرف  يدهم 

نید رگایحا  . 5

ياهدومنهر تاروتسد و  نتـشاگنا  یمیدق  مالـسا و  نیئآ  نداد  هولج  هنهک  نید و  هب  نامدرم  یهجوت  یب  هتـشذگ و  بلاطم  هیاپ  رب 
یم هعماج  نورد  هب  ار  نید  رگید  راب  هک  یـسک  .دـهد  یم  ینرق  ره  زاـغآ  رد  نید  رگاـیحا  کـی  روهظ  زا  ربخ  تنـس  هک  تسا  نآ 

: دیادز یم  نآ  هرهچ  زا  ار  یگنهک  رابغ  دنایامن و  یم  ار  نآ  يدمآراک  دناشک و 

ار یسک  ینرق  ره  زاغآ  رد  یمالسا )  ) تما يارب  ادخ  انامه  ؛(1)  اهنید اهلُدِّدَُجی  نَم  ٍهنس  هأم  ِّلک  سأر  یلع  هّمُالا  هذِهل  ثَْعبَی  هللا  ّنِا  »
«. دنک ایحا  ار  نید  هک  دزیگنا  یم  رب 

حیحـص ثیدح  نیا  دنـس  دـیوگ : یقارع  نیزو  دـناد و  یم  حیحـص  ار  نآ  مکاح  دـنا و  هدرک  لقن  وا  ریغ  دوادوبا و  ار  ثیدـح  نیا 
(2) .تسا
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نوکی دق  دِّدَجُملا  هلها و  یف  ثدـح  ٍفْعَـض  دـعب  هُراهِظا  نیدـلا  دـیدجتب  دارُملا  : » دـیوگ یم  ثیدـح  حیـضوت  رد  طوؤانرا  دومحم 
هک یفعـض  زا  سپ  تسا  نآ  راهظا  نید  دـیدجت  زا  دوصقم  ؛(1)  فیـسلاب نوکی  دق  ملِعلاب و  نوکی  دق  ًادّدعتم و  نوکی  دق  ًادـحاو و 

مـلع و اـب  یهاـگ  يرگاـیحا  تـسا و  رفن  دـنچ  هاـگ  رفن و  کـی  یهاـگ  رگاـیحا )  ) دّدـُجم .تـسا و  هداد  خر  نـید  ناوریپ  ناـیم  رد 
هناـگراهچ ننـس  رد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : هیمیت  نبا  یماـظن .) رازبا  يریگراـک  هـب  گـنج و  و   ) ریـشمش اـب  هاـگ  تـسا و  يرگنـشور 

نید دیدجت  ؛(2) و  مالـسالا هبرُغ  وه  کلذ  سورُدلا و  دعب  نوکی  اّمنا  دیدجتلا   » .تسا هدمآ  هجام ) نبا  یئاسن و  يذمرت ، دوادوبا ، )
یم بیرغ  هدـنیآ  رد  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک   ) مالـسا تبرغ  ینعی  نیمه  .تسا و  نآ  نتخاـب ) گـنر  و   ) یگنهک زا  دـعب  اـنامه 

(«. دوش

هک نیا  زا  و  ، ) دوشن كانهودنا  دنـسانشب  تسرد  ار  مالـسا  هک  یناسک  یمک  زا  هک  دهد  یم  رطاخ  شمارآ  ناملـسم  هب  ثیدح  نیا 
نیمه عضو  زین  تثعب  زاغآ  رد  اریز  دنکن ، مالـسا  نید  رد  کش  دنورگ ) یمن  نآ  هب  دنبای و  یمن  رد  ار  مالـسا  تقیقح  يدایز  هدع 

.تسا هدوب  هنوگ 

: دیوگ یم  حیحص  یثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هلخدأ ّالا  َربَو  ٍرَدَم و ال  تیب  هللا  كرتی  ُراهنلا و ال  ُلیللا و  َغََلب  ام  رمألا  اذه  نغلبیل   »

ص:173

ص 120. بلاطملا ، ینسا  - 1
ص 385. ثیدحلا ، ملع  - 2

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/985/AKS BARNAMEH/#content_note_173_2
http://www.ghaemiyeh.com


زور درذگ و  یم  نامز  هک  نانچمه  ؛(1)  رفکلا هب  هللا  ّلذی  ًالذ  هلها و  مالسالا و  هب  هللاّزعی  ًاّزِع  ًالیلذ ، ّلذی  ًازیزع و  ُّزُعی  نیدلا  اذه  هللا 
اه هشیدنا  اه و  نیمزرس  و  اهزرم ،  ) دسر یم  لامک  هب  زین  اه ) کلسم  ریاس  رب  يدیحوت  نییآ  یگریچ   ) رما نیا  دسر ، یم  ارف  بش  و 

ناناملسم مالـسا و  دنک ، یم  نآ  دراو  ار  مالـسا  نید  هک  نیا  رگم  دراذگ و  یمن  ار  ییوم  یلگ و  هناخ  چیه  ادخ  ددرون .) یم  رد  ار 
«. دنکفا یم  يراوخ  رد  ار  نارفاک  و  دنادرگ ، یم  زیزع  ار 

دریگ و یم  ارف  ار  ناهج  کیدزن  رود و  طاقن  مالـسا  ماجنارـس  هک  نیا  تسا و  نایدا  رگید  رب  مالـسا  هبلغ  زا  نخـس  ثیدح  نیا  رد 
.دهد تلذ  هب  نت  دیاب  دریذپن  ار  مالسا  سک  ره  دنبای و  یم  تّزع  ناناملسم 

يداصتقا هافر  . 6

زا شیپ  بولطم ، یگدنز  حطـس  یلام و  يزاین  یب  هدرتسگ و  يداصتقا  هافر  هب  هک  تسا  هدمآ  یتایاور  ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد 
: دهد یم  تراشب  تمایق  زیخاتسر 

هیلع ال ُضَْرُعی  يذـّلا  لوقیف  هَضِْرعَی  یّتح  هَتَقَدَـص و  لبقی  نم  لاملا  ُّبَر  ّمُهی  یّتح  ُضیفیف  مکیف ، ُلاملا  َُرثکَی  یتح  ُهعاسلا  ُموقت  ـال  »
رد يداصتقا ) تاناکما   ) لام هک  نیا  ات  دوش  یمن  اپ  هب  تمایق  ؛(2)  هیف یل  َبَرَأ 
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يو اما  دـنک ، هضرع  وا  رب  دریذـپب و  ار  شتاکز )  ) هقدـص هک  دـیآرب  یـسک  یپ  رد  لام  بحاـص  هک ) يدـح  هب   ) دوش داـیز  ناـتنایم 
«. مرادن لام  هب  يزاین  دیوگب :

ًاجوُرم و برعلا  ُضرأ  دوعَت  یتح  هنم و  اُهِلبْقَی  ًادـحأ  دِـجَی  الف  هلام  هاکزب  لجرلا  یتح  ضیفی  ُلاـملا و  رثکی  یتح  هعاـسلا  موقت  ـال   »
دزادرپب وا  هب  ار  شلام  تاکز  هک  دباین  ار  يدرف  یسک  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، هوبنا  دایز و  لام  دسر ، ارف  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  ًاراهنَا ؛

«. دبای نایرج  نآ  رد  اهدور  و  دوش ، راز ) هشیب  و   ) هایگ زا  رپ  ددرگرب ) دوخ  نیشیپ  تلاح  هب   ) برع نیمزرس  زین  و 

یف لوقیف  ُعطاقلا  ُءیجی  و  ُتلتق ، اذـه  یف  لوقیف  ُلتاقلا  ءیجیَف  هضفلا ، بهذـلا و  نم  ُهناوطـسألا  َلاثما  اهدـبک  ذالفأ  ُضرألا  یَْقَلت   »
رد هتفهن   ) ياه جنگ  نیمز  ؛(1)  ًائیـش هنم  نوذُخأَی  الف  هَنوعْدَی  مث  يدی ، ْتعطق  اذه  یف  لوقیف  ُقراسلا  ءیجی  و  یمحر ، ُتعطق  اذـه 

، متشک لام )  ) نیا يارب  دیوگب : لتاق  ماگنه  نیا  رد  سپ  .هرقن  الط و  زا  يا  هناوتـسا  ياه  نوتـس  دننام  دنکفا ، نوریب  ار ) دوخ  نورد 
نیا زا  هدافتـسا  ندرب و  يارب  نانیا  هاگ  نآ  دش ، عطق  متـسد  نیا  يارب  دیوگب : دزد  مدیرب ، منادـنواشیوخ  اب  لام  يارب  دـیوگب : عطاق 

«. دنریگن رب  ار  نآ  زا  يزیچ  یلو  دنوش ، توعد  اه  جنگ 
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و  ) لام رامـش ، باسح و  دـح  زا  رتارف  هک  تسا  يا  هفیلخ  نامزلارخآ  رد  ؛(1)  هّدـعی َلاملا و ال  مّسُقی  ٌهفیلخ  نامزلارخآ  یف  نوکی   »
«. دنک میسقت  نامدرم  نایم  یگدنز ) تاناکما 

«. دشخبب لام  نامدرم ) هب   ) رامش یب  هک  تسا  يا  هفیلخ  امش  يافلخ  زا  ؛(2)  ًاّدَع هّدُعَی  ًایثح ال  َلاملا  وثْحَی  ٌهفیلخ  مکئافلخ  نم   »

تفگش ثداوح  . 7

زا شیپ  یعیبط ، ریغ  ثداوح  يرـس  کی  زا  ربخ  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیدـح  ملـسم  حیحـص  زین  و  تنـس ، لها  هناـگراهچ  ننـس  رد 
: دهد یم  ایند  نایاپ  تمایق و 

؛(3) ...فوسخ هثالث  اهبرغم و  نم  سمّـشلا  عولط  و  ّهبادـلا ، لاجَدـلا و  و  ناخَدـلا ، و  تایآ ؛ َرْـشَع  نوکی  یتح  موقَت  َهعاـسلا ال  نا   »
فوسخ هس  برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  و  ّهباد ، لاجد ، ناخد ، دبای ؛ ققحت  هناشن  هد  نآ  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دسر ، یمن  ارف  تمایق 

…«. و

ْتَعَلَط ٌموی  لوقیف : َتِْدلُو ؟ یتم  هبحاصل : امه  ُدَحَا  لوقیف  ُناخیشلا  یِقَْتلَی  یتح  ُهعاسلا  موقت  ال   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ات دوش ، یمن  اپ  هب  تمایق  ؛(4)  برغملا نم  ُسمًشلا 
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ص 510. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
صص 360 و 95. نیحیحصلا ، بختنم  - 2

صص 576 و 77. بلاطملا ، ینسا  - 3
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وا تسا ؟ ینامز  هچ  تدلوت  خیرات  دسرپب  يرگید  زا  یکی  و  دنـسر ، رگیدـمه  هب  دـنملاس  ود  یتقو  هک  دـسر  ارف  يراگزور  هک  نیا 
«. درک عولط  برغم  زا  دیشروخ  هک  يزور  دهد : باوج 

هثداح و   ) رتگرزب يزیچ  تمایق ، ندیـسر  ارف  ات  مدآ  شنیرفآ  نامز  زا  ؛(1)  لاّجَدـلا نِم  ُربکا  ٌرمَا  هعاسلا  همایق  یلا  مدآ  ْقلَخ  نیب  ام   »
«. درادن دوجو  لاجد  زا  رت ) مهم  يزیگنا  هنتف  رظن  زا  يا 

یشیرق هفیلخ  هدزاود  تموکح  . 8

قح هب  دنتسه ؛ ناناملسم  همه  شریذپ  دروم  هک  دهد  یم  یشیرق  هفیلخ  هدزاود  زا  ربخ  هک  تسا  یثیدح  ملسم  يراخب و  حیحص  رد 
: دنتیاده قیرط  رب  دننک و  یم  لمع 

رادـیاپ نید  نیا  ؛(2)  ...شیرق نِم  مهِّلک  هّمُـألا  هیلع  عمتجت  مهُّلک  هفیلخ ، رـشع  اـنثا  مکیلع  َنوکی  یّتح  ًاـمئاق  ُنیدـلا  اذـه  لازَی  ـال   »
«. دننک تموکح  ناناملسم  رب  دنراد ، قافتا  مالسا  تما  اهنآ  همه  رب  دنا و  یشیرق  همه  هک  هفیلخ  هدزاود  هک  نیا  ات  دنام  دهاوخ 

ِنید يدُهلاب و  لمعی  مهِّلک  ًهفیلَخ  رشع  انثا  اهیف  نوکی  یتح  هّمالا  هذه  ِکلْهَت  هنا ال   »

ص:177

ص 339. نیحیحصلا ، بختنم  - 1
ص 10. دیمحلادبع ،) نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت   ) ءافلخلا خیرات  ص 462 ؛ نیحیحصلا ، بختنم  - 2
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قح نید  تیاده و  هب  اهنآ  همه  دیآ و  دیدپ  نانآ  نایم  رد  هفیلخ  هدزاود  هکنیا  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  تما  نیا  رمع  انامه   (1) ؛» قحلا
«. دننک لمع 

ناسنا هدنیآ  ترتع و  .ج 

نآرق و ياه  ناوخارف  تسا ، هدـش  دراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ینعی  ترتع ، زا  يدرم  هرابرد  هک  یثیداحا  ساسارب 
هب ترـضح  نآ  .دریذپ  یم  ماجنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  طسوت  ود ، نآ  ياه  هدعو  اهدـیون و  لماک  ققحت  و  ّتنس ،
یم لیکـشت  یناهج  تموکح  .دنک  یم  هدایپ  ناسنا  یگدنز  داعبا  همه  رد  ار  نآ  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  لدع  هرابرد  نآرق  دیکأت 

(2) .دنک یم  زاین  یب  یلام  رظن  زا  و  دزاس ، یم  دنم  هرهب  بولطم  یگدنز  حطس  زا  ار  نامدرم  همه  دتفا و  یم  رد  متس  ملظ و  اب  دهد ،

اه هشیدـنا  زا  دـنا و  هدـناریم  روج  نامکاح  هک  ار  نید  زا  ییاـه  شخب  و  دزاـس ، یم  هدـنز  ار  نید  راـب  رگد  هک  تسا  يرگاـیحا  وا 
.دراد یم  اپ  رب  تسا  هدش  هدرپس  یشومارف  هب  هدنام و  نیمز  رب  هک  ّتنـس  نآرق و  زا  ار  هچنآ  دشک و  یم  تایح  هصرع  هب  دنا  هدودز 

یم يراوخ  تّفخ و  رد  ار  نارفاـک  .دـنادرگ  یم  زاـب  ناـنآ  هب  ار  ناناملـسم  يدنلبرـس  تزع و  دـشخب و  یم  ناـیاپ  مالـسا  تبرغ  هب 
نایم رد  یمالسا و  هعماج  رد  دنکفا ،

ص:178

ص76. ج5 ، هیلاعلا ، بلاطم  - 1
.دعب هب  تیبلا ،» لها  زا  يدرم  يدهم   » شخب هب  دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 2
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لها هک  دـنک  یم  سیـسأت  ار  یتـموکح  و  دزاـی ، یم  تسد  تاـناکما  لاوـما و  تسرد  میـسقت  هب  دـمد ، یم  تاـیح  حور  ناناملـسم 
.دندرگ دونشخ  نآ  زا  تادوجوم  رگید  ناسنا و  نیمز ، نامسآ و 

دیحوت هب  ار  نامدرم  هس  نیا  .دـنهد  یم  رارق  روحم  کی  رد  دـنناوخ و  یم  ارف  تقیقح  کـی  هب  ترتع  ّتنـس و  نآرق ، بیترت  نیا  هب 
راب تیعقاو  نیا  و  کین و … ترـشاعم  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  قح ، هب  يزیتس ، ملظ  هب  يرگداد ، هب  دـننک ، یم  توعد 

ترتع نآرق و  ؛(1)  َضْوَحلا ّیَلَع  ادِرَی  یّتّح  اقِرَتْفَی  َْنل  امهَّنِا  : » دندومرف نیلقث  ثیدح  رد  هک  دروآ  یم  نهذ  هب  ار  ربمایپ  نخـس  رگید 
«. دنیآ دراو  نم  رب  ضوح  رد  هک  نیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره 

ص:179

ص551. ج5 ، عماجلا ، دنسملا  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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